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POVZETEK  

Vrste posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb pomembno vplivajo na uspeh učencev 
z učnimi težavami, vplivajo pa tudi na uspešnost njihovega vključevanja v socialno 
okolje. Za uspeh in soočanje z različnimi problemi je pomembno, da učenci z učnimi 
težavami poznajo svoje učne potrebe in znajo fleksibilno reševati probleme v (učnih) 
situacijah. Spodbujanje samozagovorništva predstavlja enega od možnih načinov 
spodbujanja učne uspešnosti učencev z učnimi težavami, s katerim želimo izboljšati 
učenčevo učinkovitost pri doseganju učnih, osebnih ciljev, izboljšati samoregulacijo, 
kot tudi vplivati na izide prehodov in samostojnost. V okviru raziskave smo oblikovali 
program za spodbujanje področij, ki so pomembna za razvoj samozagovorništva glede 
na ugotovitve in smernice raziskav učinkov podobnih programov. To so poznavanje 
sebe, poznavanje virov pomoči in odnos do lastnih učnih rezultatov, komunikacijske 
spretnosti in odnos do drugih ter samozagovorništvo v okolju. Osredotočili smo se na 
ugotavljanje učinkovitosti in pomembnih vidikov vključevanja dejavnosti za 
spodbujanje omenjenih področij samozagovorništva.  

Program se je odvijal v okviru petdnevnega počitniškega tabora, v katerega so bili 
vključeni učenci z učnimi težavami in učenci brez učnih težav. V vzorec so bili vključeni 
štirje učenci z učnimi težavami, stari med 11 in 12 let. Z namenom evalvacije 
učinkovitosti oblikovanega programa je bila v raziskavi uporabljena multipla študija 
primera. Program smo ovrednotili z vidika učencev, vidika njihovega izkazovanja 
spretnosti ter tudi z vidika izvajalk programa. Za namen raziskovalne naloge smo 
oblikovali dva merska pripomočka, Vprašalnik za samooceno spretnosti, ki so ključne 
za razvoj samozagovorništva, ter Test vedenjske asertivnosti z ocenjevalno lestvico 
za opazovanje izvajanja spretnosti. Vključili smo tudi dnevniške zapise vodij dejavnosti 
na počitniškem taboru. Rezultate smo obdelali kvalitativno v kombinaciji s 
kvantitativnim vrednotenjem. Rezultati so pokazali spremembe v odgovorih učencev 
na področjih poznavanja sebe, poznavanja virov pomoči, odnosa do lastnih učnih 
rezultatov in nekatere spremembe pri izvajanju komunikacijskih spretnosti. Ob tem 
naše ugotovitve izpostavljajo pristop igre vlog ter oblikovanje majhnih skupin, kot 
priporočili zlasti za razvijanje komunikacijskih spretnosti. Na nekaterih področjih 
ugotavljamo manjši učinek načrtovanih dejavnosti (npr. odnos do drugih, 
samozagovorništvo v soc. okolju). Oblikovani počitniški program lahko služi kot zgled 
s smernicami za načrtovanje in izvajanje intervencij na področju samozagovorništva v 
in izven šolskega okolja. Je ena od možnosti pristopa pri oblikovanju in izvajanja 
tovrstnih programov. 

KLJUČNE BESEDE: samozagovorništvo, učenci z učnimi težavami, počitniški 
program, dejavniki uspešnosti, socialno-čustvene spretnosti 
 
 
  



   

 

   

 

ABSTRACT  

 

The types of special educational needs have a significant impact on the success of 
pupils with learning difficulties, and also on their successful inclusion in the social 
environment. In order to be successful and to cope with different problems, it is 
important that pupils with learning difficulties know their learning needs and are able 
to solve problems in (learning) situations in a flexible way. Promoting self-advocacy is 
one possible way to enhance the learning performance of pupils with learning 
difficulties in order to improve the pupil's effectiveness in achieving learning goals, 
personal goals, and self-regulation, as well as to influence transition outcomes and 
independence. As part of the research, we have designed a programme to promote 
the areas that are important to the development of self-advocacy in light of the research 
findings and guidelines on the impact of similar programmes. These are knowledge of 
self, knowledge of sources of help and attitudes toward one's learning outcomes, 
communication skills and attitudes toward others, and self-advocacy in the 
environment. We focused on identifying the effectiveness and important aspects of 
integrating activities to promote these areas of self-advocacy. 

We implemented our programme in a five-day summer camp for youth that included 
students with and without learning difficulties. Our sample consisted of four students 
with learning difficulties aged 11 to 12. Through a multiple case study, we evaluated 
the programme in terms of the students, their abilities, and the group leaders or 
teachers. We wanted to evaluate the effectiveness and find out essential aspects of 
the design of a programme to support self-advocacy in students with learning 
difficulties in a summer camp. We included a questionnaire, observations, and 
teachers' daily records that we designed or adapted for this study. We chose a 
qualitative approach combined with quantitative values to present the results. Results 
showed differences in students' responses regarding knowledge about themselves 
and knowledge about rights. They also showed some differences in performing 
communication skills after the programme. We also emphasised the role-playing and 
small group design approach as important approaches in designing such a 
programme. The results showed fewer differences in leadership skills. Therefore, the 
programme we developed can also serve as an example or case study for designing 
such a programme. 

KEYWORDS: self-advocacy, students with learning difficulties, summer programme, 
factors for success, social-emotional skills 
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UVOD 

Učenci z učnimi težavami se v času šolanja spopadajo z raznovrstnimi ovirami. Težave 

na socialnem področju, ki pogosto spremljajo učne težave, dobijo pozitivni ali negativni 

pomen šele v socialnem kontekstu (Mikuš Kos, 2002). Čeprav te pogosto niso 

prepoznane, predstavljajo posebej ranljivo področje za te učence (Božič, 2002). V 

vsakodnevnem ravnanju se tudi v šolskem okolju učno neuspešnost lahko pogosto 

napačno pripisuje pomanjkanju posameznikovih sposobnosti, truda in volje (Magajna, 

1998). Vse to pa lahko pušča dodatne neugodne posledice na učenčevo čustveno 

doživljanje, zmožnost vključevanja in soočanja z učnimi težavami. Longitudinalne 

raziskave kažejo (Kenneth in Steven, 1996; Raskind idr., 2002), da socialne in 

vedenjske težave vodijo v zmanjšanje učenčeve rezilientnosti, ki ima pomembno vlogo 

pri spopadanju z izzivi, ki jih prinašajo učne težave. Ob tem nekateri avtorji (npr. Field 

idr., 2003) izpostavljajo učenčevo vključenost v izvenšolske aktivnosti kot pomemben 

varovalni dejavnik, ki lahko zmanjša vpliv neugodnih čustvenih dejavnikov, okrepi 

učenčeve socialne spretnosti in občutek samoučinkovitosti ter posledično vpliva na 

pozitivno prilagojenost v življenju (Kavkler, 2004; Raskind idr., 2002; Werner in Smith, 

1989, v Kenneth in Steven, 1996). Avtorica Kavkler (2009) je prav tako poudarila 

pomen upoštevanja socialno-čustvenih potreb učenca za zagotavljanje učne 

uspešnosti. Pri tem lahko omenjeno področje naslavljamo s širše naravnanimi pristopi 

(npr. oblikovanje primernega učnega okolja, spodbujanje sprejetosti posameznika v 

skupini) in pristopi, ki so neposredno usmerjeni na krepitev učenca (npr. spodbujanje 

učenčevih interesov, samopodobe …). Med slednjimi pristopi izstopajo zlasti intenzivni 

treningi socialnih spretnosti, saj so usmerjeni na doseganje učenčeve čim boljše 

vključenosti med vrstnike in pridobivanje pozitivnih socialnih izkušenj. Vedno večjo, 

predvsem preventivno, vlogo raziskovalci (Benard, 1997; Cefai, 2008, v Kiswarday, 

2013; Howard idr., 1999) pripisujejo socialno-čustvenemu kapitalu posameznika in 

okolju. Pri tem je pomembno, da se v šolah nameni zadosten poudarek zagotavljanju 

kakovostne kulture in klime ter skrbnih medsebojnih odnosov. Ti spodbujajo aktivno 

vključenost učencev in sodelovanje med družino, šolo ter lokalnim okoljem, ki podpira 

učence na področju šolskega dela, razvoju potencialov, življenjskih spretnosti in 

njihovih interesov (Kiswarday, 2013).  

Spodbujanje socialno-čustvenega področja pri učencih je tesno povezano s področjem 

učenja samozagovorništva. Oboje pa je pomembno za doseganje optimalnih učnih 

rezultatov. Ti hkrati pogojujejo učenčevo doživljanje sveta in samega sebe. Pomembno 

vplivajo na učenčevo samopodobo, nadaljnje šolanje, zaposlovanje in uspešnost 

socialne integracije tudi po zaključku osnovnošolskega izobraževanja (Kavkler, 2004). 

Učenje in uporabo spretnosti samozagovorništva pogosto povezujemo s procesom 

učenčevega soustvarjanja individualiziranega programa v procesu šolanja (Test in 

Neale, 2004). Pri tem lahko učenci konkretno preizkusijo svoje samozagovorniške 

spretnosti. Avtorji Test, Fowler, Brewer idr. (2005) so preko analize različnih 
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opredelitev samozagovorništva in pregleda intervencij za spodbujanje 

samozagovorništva, oblikovali teoretični okvir (model), ki lahko služi kot osnova za 

načrtovanje spodbujanja teh spretnosti. Avtorji samozagovorništvo opredeljujejo kot 

večkomponentno področje, sestavljeno iz štirih osnovnih področij. Mednje sodijo 

poznavanje sebe, poznavanje virov pomoči in odnos do lastnih učnih rezultatov, 

komunikacijske spretnosti in odnos do drugih ter samozagovorništvo v socialnem 

okolju – t. i. vodstvene sposobnosti (Test, Fowler, Brewer idr., 2005). Ob tem so v 

metaraziskavi samozagovorništvo prepoznali kot pomemben element programov za 

učence z učnimi težavami. Pokazalo se je, da ima spodbujanje spretnosti, ki so 

pomembne za razvoj samozagovorništva, pozitivne učinke na različnih področjih 

učenčevega delovanja (učno, čustveno, socialno …). 

Na osnovi omenjenega modela in priporočil različnih raziskav o potencialih učenja 

samozagovorniških spretnosti nas je zanimalo, v kolikšni meri lahko program v obliki 

počitniškega tabora izkoristimo za učenje nekaterih samozagovorniških spretnosti. V 

raziskavi smo z uporabo opazovanja, samoocene učencev ter dnevniških zapiskov 

poskusili zabeležiti učinek petdnevnega programa dejavnosti za spodbujanje 

spretnosti, ki so pomembne za razvoj samozagovorništva. Vse so potekale v času 

izvajanja počitniškega tabora, v katerega so bili vključeni učenci z učnimi težavami in 

učenci brez učnih težav. Program je bil oblikovan z izbiro ključnih in učinkovitih 

komponent posameznih intervencij v celovit večdnevni program za učence, pri čemer 

smo program na podlagi predhodno pridobljenih informacij o učencih ustrezno 

prilagodili. V raziskavi smo se osredotočili na evalvacijo učinkov dejavnosti na 

posameznih področjih spretnosti, ki so pomembne za razvoj samozagovorništva ter 

pomembnih vidikov vključevanja dejavnosti v počitniški tabor, da bi jih povezali s 

predhodnimi ugotovitvami in smernicami raziskav na področju oblikovanja programov 

za spodbujanje samozagovorništva pri učencih z učnimi težavami. 
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1 TEORETIČNI DEL 

1.1 UČNE TEŽAVE 

1.1.1 SKUPINE UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Učne težave delimo na splošne in specifične, oboje pa se pojavljajo na kontinuumu od 

lažjih do težkih (Magajna, Kavkler idr., 2008). Skupina učno neuspešnih učencev je 

tako zelo heterogena. Učne težave se lahko pojavljajo pri več različnih ali pa pri enem 

samem učnem predmetu. Lahko se pojavijo nenadoma ali se razvijajo postopoma, so 

prehodne ali pa vztrajajo dlje časa (Magajna, 1998). Splošne učne težave so lahko 

notranje ali zunanje narave, specifične učne težave pa se pojavijo zaradi notranjih 

dejavnikov (Magajna, Kavkler idr., 2008).  

Učenci s splošnimi učnimi težavami predstavljajo heterogeno skupino, ki se sooča z 

neuspešnostjo pri enem ali več učnih predmetih oziroma dosega nižje učne dosežke 

kot vrstniki. Dejavniki, ki vplivajo na pojav splošnih učnih težav, so na primer 

podpovprečne ali mejne intelektualne zmožnosti, ovire v socialno-čustvenem 

prilagajanju, pomanjkanje motivacije, slabše razvite samoregulacijske sposobnosti, 

motnje pozornosti in hiperaktivnosti, drugojezičnost ali socialno-kulturna drugačnost 

ter socialno-ekonomska oviranost (Magajna, Kavkler idr., 2008).  

Pri učencih s specifičnimi učnimi težavami se zaradi značilnosti zaznavanja, 

predelovanja in povezovanja informacij težave lahko kažejo na enem ali več od 

naštetih področij: »pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija (jezik, 

govor), branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno 

dozorevanje« (Magajna, Kavkler idr., 2008, str. 11). Pri nekaterih učencih se kažejo 

tudi v zaostankih v zgodnjem razvoju. V šolskem okolju jih lahko prepoznamo kot 

motnje branja, pravopisne in druge učne težave, povezane s področjem jezika, ki 

izvirajo iz specifičnih primanjkljajev na ravni slušno-vizualnih procesov ali kot težave 

pri pisanju, matematiki, načrtovanju in izvajanju praktičnih dejavnosti, pa tudi na 

področju socialnih spretnosti zaradi specifičnih primanjkljajev na ravni vizualno-

motoričnih procesov (Magajna, Kavkler idr., 2008). Učenci s težjimi oblikami specifičnih 

učnih težav sodijo po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 

2011) med učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Učencem 

s PPPU zaradi pomanjkljivega obvladovanja temeljnih spretnosti ne uspe napredovati 

pri doseganju drugih ciljev kurikula. Če njihovi poskusi kompenziranja težav niso 

učinkoviti, učenci potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Prav tako je pri učencih s 

PPPU zaradi izrazitosti težav prisotna visoka stopnja frustracij, slabša samopodoba 

kot posledica težav in pogosta nemotiviranost za učenje, lahko pa se pojavijo tudi 

čustvene in vedenjske težave (Magajna, Pečjak idr., 2008). 

V raziskavi Učne težave v Osnovni šoli (Magajna, Pečjak idr., 2008) so avtorice 

ugotavljale in analizirale pogostost učnih težav v slovenski osnovni šoli. Na osnovi 
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domačih in tujih ugotovitev pa so oblikovale Koncept dela z učenci z učnimi težavami 

(Magajna, Kavkler idr., 2008). Raziskava se je med drugim osredotočila na 

ugotavljanje tega, kako strokovni delavci na šoli prepoznavajo učne težave ter ali so 

pri strokovnih delavcih prisotne razlike v pojmovanjih učnih težav. V raziskavi se je 

pokazalo, da strokovni delavci ocenjujejo, da je v posameznem razredu vključenih v 

povprečju 1–2 oziroma 3–5 učencev z učnimi težavami. Prav tako učitelji na razredni 

in predmetni stopnji šolanja opažajo večji del učencev z učnimi težavami v razredu, saj 

so jih v raziskavi prvi ocenili z deležem 6–10 %, drugi pa z deležem 11–20 %. 

Podrobneje so strokovni delavci ocenili, da se število učencev z učnimi težavami 

opazno poveča v 5. in 7. razredu. Strokovni delavci na slovenskih šolah so med učence 

z učnimi težavami prišteli učence s specifičnimi učnimi težavami, splošno 

upočasnjenim intelektualnim razvojem, težavami z nemirnim in hiperaktivnim 

vedenjem, pomanjkanjem delovnih navad, učence s čustvenimi težavami, slabšim 

razumevanjem jezika, pomanjkljivo motivacijo in spodbudami za šolsko delo. V večji 

meri se je tako med strokovnimi delavci pokazalo razumevanje učnih težav kot 

posledica bioloških dejavnikov oziroma potreb ter manj tistih, ki so nastale zaradi 

dejavnikov, ki izvirajo iz okolja (Magajna, Pečjak idr., 2008). 

1.1.1 DEJAVNIKI UČNE USPEŠNOSTI  

Dejavniki učnih težav so notranje ter zunanje narave. Zunanji dejavniki izvirajo iz 

domačega in šolskega okolja. Ti so lahko neugodne družinske razmere, sociokulturna 

prikrajšanost, kulturna različnost, načini poučevanja ali klima v oddelčni skupnosti. 

Notranji dejavniki se nanašajo na funkcioniranje učencev na različnih področjih 

razvoja. Učne težave se torej lahko pojavijo zaradi značilnosti učenčevih splošnih in 

posebnih kognitivnih sposobnosti, jezikovnega funkcioniranja, učne motivacije, 

metakognitivnih sposobnosti kot tudi socialne vključenosti in funkcioniranja ter 

emocionalnega funkcioniranja. Na učenje vplivajo tudi biološki dejavniki, telesno 

funkcioniranje in zdravje učencev (Magajna, Kavkler idr., 2008). V nadaljevanju 

izpostavljamo nekaj dejavnikov, ki vplivajo na učno uspešnost. 

− Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe  

Posamezna področja težav oziroma same vrste posebnih vzgojno-izobraževalnih 

potreb so pomemben dejavnik za uspeh oziroma uspešnost izida učencev z učnimi 

težavami. Močno vplivajo tudi na uspešnost vključevanja učencev v socialno in učno 

okolje. Ponujeno pomoč in podporo je zato treba prilagoditi individualnim potrebam 

učencev (Kavkler, 2009). Pomemben dejavnik učne uspešnosti so tako tudi socialne 

spretnosti. To je vrsta naučenih vedenj, katerih cilj je vzdrževanje ali povečanje 

potrditve v socialnih interakcijah. Težave na področju socialnih spretnosti se lahko 

pojavijo kadar koli v procesu odraščanja. Večinoma ne pride do izboljšanja samo po 

sebi, saj težave zavirajo socialne interakcije. Negativne izkušnje interakcij preprečujejo 

izvršitev določenih spretnosti in zavirajo usvajanje novih (Nangle, 2010).  
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− Psihosocialni dejavniki 

Avtorica Kavkler (2009) je poudarila tudi pomembnost upoštevanja socialno-čustvenih 

potreb pri zagotavljanju učne uspešnosti. Te se kažejo predvsem v slabši vključenosti 

v družbo in stigmatizaciji, ki se pojavljajo zaradi nižjih izobraževalnih dosežkov. Te 

zadovoljujemo z oblikovanjem učnega okolja, kot je spodbujanje sprejetosti 

posameznika, rezilientnosti, samopodobe, interesov itd. S tovrstnimi pristopi lahko 

zadovoljimo socialne, čustvene ter tudi biološke potrebe učencev. Upoštevanje potreb 

na teh dveh področjih je namreč nujno potrebno, če želimo upoštevati in vplivati na 

same vzgojno-izobraževalne potrebe oziroma na učne sposobnosti in spretnosti 

učencev (Kavkler, 2009). Pri učencih z učnimi težavami se pogosto pojavljajo 

psihosocialne težave. To so na primer slaba samopodoba, negotovost, depresivna 

razpoloženja, tesnoba ter tudi vedenjske težave (Mikuš Kos, 2002). Nekatere lastnosti, 

razvojne značilnosti, temperamentne lastnosti, sposobnosti, predznanje, znanje jezika, 

kulturna opremljenost ali druge, se lahko akumulirajo v psihosocialne težave. Če 

značilnosti učencev niso skladne s pričakovanji okolja, povzročajo več negativnih 

odzivov in ne izpolnjujejo pričakovanj pri osebah v svojem okolju (Mikuš Kos, 2002). 

Pri učencih, ki odraščajo v neugodnih družinskih razmerah, in tistih z nekaterimi 

osebnostnimi značilnostmi, kot so na primer manjša prilagodljivost, slabša 

organiziranost, impulzivnost in nemirnost, neustrezna socializiranost, zaprtost vase, 

čustvena ranljivost ter dojemanje, da so drugačni od svojih vrstnikov, pa se lahko 

kažejo dolgoročne posledice. Zaradi teh dejavnikov so lahko možnosti za nadaljnje 

izobraževanje in poklic zmanjšane in je ogrožen njihov celostni osebnostni razvoj, 

poleg tega pa so lahko prikrajšani za socializacijo. Nezadovoljujoča predstava o sebi 

lahko sproži neučinkovite načine reševanja samospoštovanja in dokazovanja ter 

oblikuje dolgotrajno nezadovoljstvo, občutek nedosegljivosti uspehov ter občutke 

krivde (Tomori, 2002).  

− Učni rezultati 

Učni rezultati učencev lahko predstavljajo dejavnik nadaljnje učne uspešnosti. Učni 

rezultati učencev z učnimi težavami pogojujejo njihovo doživljanje sveta in samih sebe. 

Pomembno vplivajo na njihovo samopodobo, nadaljnje šolanje, zaposlovanje in 

uspešnost socialne integracije (Kavkler, 2004). Posledice učne neuspešnosti, kot 

sekundarno pridobljeni primanjkljaji, se nadalje prenesejo na druga okolja učencev, na 

primer na družino in v njihov prosti čas (Božič, 2002).  

− Prehodi v vzgojno-izobraževalnem procesu 

Obdobja prehodov v vzgojno-izobraževalnem procesu ali življenju učencev lahko 

pomembno vplivajo na samo učno uspešnost. Pri učno neuspešnih učencih se težave 

lahko v obdobju prehodov še povečajo ali pa izrazijo. Zato so jih avtorice (Jereb, 2011; 

Magajna in Gradišar, 2002) opredelile kot kritična obdobja. Značilni prehodi so na 

primer med triletji izobraževanja, prehod v srednješolsko izobraževanje ter prehod na 

delovno mesto. 
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− Osebnostni dejavniki 

Za učno uspešnost so ključni tudi osebnostni dejavniki. Avtorji Field idr. (2003) so v 

metaraziskavi o osebnostnih dejavnikih, ki so pomembni za uspeh učencev z učnimi 

težavami v nadaljnjem šolanju, opredelili tri ključne. Ti so avtonomija, reševanje 

problemov ter vztrajanje. Ugotovili so, da je bilo za uspeh učencev in učenk v 

nadaljnjem šolanju pomembno, da so sprejeli lastno odgovornost za doseganje ciljev, 

razlikovali med načrtovanjem in uresničevanjem načrtov, pri tem pa uporabili svoje 

prejšnje izkušnje. Pri njihovem soočanju s problemi je bilo pomembno, da so upoštevali 

svoje učne potrebe ter fleksibilno reševali probleme v (učnih) situacijah. Prav tako so 

uspešni učenci z učnimi težavami v raziskavi Farmer idr. (2015) pripovedovali o 

vztrajanju, predvsem o tem, da niso obupali kljub težavam, s katerimi so se soočali. 

Namesto tega so vztrajali v nadaljnjem izobraževanju tudi več časa kot večina drugih 

študentov, zamenjali so tudi programe študija in aktivno iskali pomoč.  

Avtorji so z namenom opredelitve osebnostnih dejavnikov, ki pripomorejo k večji učni 

uspešnosti učencev z učnimi težavami, oblikovali raziskave z odraslimi osebami, ki so 

uspešno premagovale učne težave v šoli. Avtorji Raskind idr. (2002) so na osnovi 

ugotovitev longitudinalne študije o dejavnikih uspešnosti oseb z učnimi težavami 

izpostavili več dejavnikov, ki so pomembni za to, da so osebe z učnimi težavami uspele 

v življenju oziroma so svoj razvoj in učne težave preusmerile v pozitivne izide:  

− Samozavedanje. Posamezniki so se zavedali svojih učnih težav, jih poznali in 

sprejemali. Prav tako so uporabili pomoč, ki jim je bila na voljo. Oblikovano so 

imeli jasno sliko o individualnih močnih in šibkih področjih.  

− Proaktivnost. Aktivno so bili udeleženi v svojem okolju, v skupnosti, v družini 

ter prijateljskih skupinah. Imeli so možnost sprejemanja odločitev, hkrati so 

prevzeli odgovornost za svoje odločitve.  

− Vztrajanje. Kljub oviram so uspešni posamezniki vztrajali pri sledenju 

postavljenim ciljem. Verjeli so, da jim je premagovanje težav pomagalo 

oblikovati njihov značaj in tudi doseči cilje. 

− Postavljanje ciljev. Posamezniki so pripovedovali, da so zgodaj prepoznali cilje 

in so znali opisati korake doseganja zastavljenih ciljev. Cilji, ki so si jih 

postavljali, so bili realni in dosegljivi.  

− Prisotnost in uporaba podpornih sistemov. Prijatelji, mentorji, učitelji, 

specialisti in družinski člani so bili kot pomembni posamezniki prisotni v 

njihovem življenju. Uspešni posamezniki so bili pripravljeni sprejeti pomoč, ko 

jim je bila ponujena, ter so z mentorji vzdrževali redne stike. Pomembni 

posamezniki v njihovih življenjih pa so imeli jasna in realistična pričakovanja 

do njih.  

− Čustvena stabilnost. Uspešni posamezniki večinoma niso poročali, da so bili 

diagnosticirani s psihičnimi težavami, kar pa nakazuje, da so ti razvili uspešne 

strategije spopadanja s stresom, ovirami in spremembami. 
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Avtorji (Firth idr., 2013) so ugotovili, da so uspešni odrasli uporabljali učinkovite 

strategije, ki so jim pomagale se spopasti z ovirami in izzivi. Posamezniki so bili 

ozaveščeni o svojih učnih težavah, niso pa se z njimi identificirali. Znali so si postavljati 

cilje, poznali so načine, kako se spopasti z ovirami in vztrajati kljub oviram. Učili so se 

tudi o tem, kako poiskati ustrezno pomoč in načine za premagovanje ovir.  

Z namenom ugotavljanja, katere spretnosti morajo učenci usvojiti v procesu 

izobraževanja ter katera znanja morajo usvojiti na področju prehajanja na višje ravni 

šolanja, so avtorji (Lehmann idr., 2000) oblikovali tudi raziskavo med študenti v 

visokošolskem izobraževanju. Težave, ki so jih izpostavili študenti v raziskavi o 

uspešnosti študentov s posebnimi potrebami (Lehmann idr., 2000), so se nanašale na 

pomanjkanje razumevanja in sprejemanja svojih posebnih potreb in pomanjkanje 

spretnosti za samozagovorništvo. Te bi jim pomagale, da bi lahko živeli samostojno. 

Težave, ki so jih opisali na področju samozagovorništva, so bile pomanjkanje 

asertivnosti in pridobivanja znanj o svojih učnih težavah. Prav tako so izrazili potrebo 

po poglabljanju razumevanja sebe, svoje samopodobe in samospoštovanja. Izpostavili 

so tudi pomanjkanje dosegljivih storitev pomoči za akademske in neakademske 

dejavnosti, ki so jih želeli opravljati, ter pomanjkanje finančnih priložnosti oziroma 

dostopnosti finančne pomoči.  
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1.2 TEMELJNA NAČELA PRI OBLIKOVANJU UČNE POMOČI ZA 
UČENCE Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Na učno uspešnost učencev z različnimi oblikami učnih težav vplivajo tudi načini 

poučevanja. Ti lahko vzdržujejo ali povečajo težave pri učenju. Pri oblikovanju učne 

pomoči za učence z učnimi težavami je pomembno upoštevanje temeljnih načel dela 

(Magajna, Kavkler idr. 2008). Načela narekujejo poučevanje in delo, ki omogoča 

upoštevanje različnih potreb posameznega učenca. Ta načela so (Magajna, Kavkler 

idr. 2008):  

− Načelo celostnega pristopa, ki se nanaša na celostno načrtovanje pomoči. 

Zavzema preučevanje učnega okolja učenca, ne samo učenčevih učnih 

primanjkljajev.  

− Načelo interdisciplinarnosti, ki temelji na dobrem sodelovanju med različnimi 

strokovnjaki na šoli ter tudi na sodelovanju med šolo, domom, zunanjimi 

ustanovami in širšim okoljem.  

− Načelo partnerskega sodelovanja s starši, ki poudarja delovni odnos, ki ga je 

treba vzpostaviti s starši učencev z učnimi težavami. To omogoča proces 

soustvarjanja procesa pomoči, skupaj z učenci z učnimi težavami in njihovimi 

starši.  

− Načelo odkrivanja in spodbujanja močnih področij, ki je ključno pri vključevanju 

učencev z učnimi težavami v različna okolja. Prepoznavanje močnih področij je 

pomembno za odkrivanje poklicnih ciljev in prepoznavanje znanj, ki so zanje 

ključna.  

− Načelo udeleženosti učenca, spodbujanja notranje motivacije in 

samodoločenosti, ki se nanaša na pomen vključenosti učencev z učnimi 

težavami v načrtovanje pomoči za njihovo notranjo motivacijo za učenje in delo, 

vključenost v skupino ter samodeterminiranost. Z vključevanjem učencev z 

učnimi težavami v proces načrtovanja pomoči lahko vplivamo na to, koliko 

odgovornosti za svoje učenje bo prevzel učenec. 

− Načelo postavljanja optimalnih izzivov, ki vodi učitelja k postavljanju realnih in 

dosegljivih ciljev. Cilji, ki so ravno nad trenutno ravnjo zmožnosti učenca, bodo 

spodbujali motivacijo in povečali možnosti za doživljanje uspeha učencev z 

učnimi težavami.  

− Načelo odgovornosti in načrtovanja, ki poudarja odgovornost strokovnih 

delavcev in sodelujočih na različnih ravneh – na ravni šole, oddelčne skupnosti, 

individualni ravni učitelja, svetovalnega delavca, staršev in drugih 

posameznikov, ki sodelujejo pri nudenju pomoči otrokom z učnimi težavami. 

Tudi to načelo poudarja odgovornost na ravni učenca z učnimi težavami. Ta naj 

sodeluje pri oblikovanju individualnega načrta, da je lahko seznanjen, kaj mora 

storiti, da bo uspešen.  
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− Načelo vrednotenja, ki je podlaga za vodenje načrta pomoči. Da je strokovno 

izveden, mora biti načrt pomoči redno evalviran ter ovrednoten, ali so se 

uporabljeni pristopi pomoči izkazali kot učinkoviti.  

− Načelo dolgoročne usmerjenosti, ki poudarja, da imajo učne težave vpliv na 

celotno življenjsko obdobje. To pomeni, da mora načrtovanje odpravljanja težav 

preučiti vpliv kognitivnih primanjkljajev učencev z učnimi težavami na njihovo 

delovanje na kasnejšem življenjskem in poklicnem okolju. Načelo tudi poudarja 

pomembnost zgodnjega odkrivanja kognitivnih primanjkljajev, da bi lahko 

preprečili njihove negativne posledice za učence z učnimi težavami.  

− Načelo akcije in samozagovorništva, ki opisuje, da morajo učenci za uspešno 

delovanje v šoli dobro poznati svoje lastnosti, ključne oviranosti in potrebe pri 

učenju ter učinkovite načine učenja. Zato je neposredno poučevanje spretnosti, 

ki so pomembne za razvoj samozagovorništva, pomembna oblika nudenja 

pomoči, ki bo omogočila uspešnost učencev in učenk pri učenju in v življenju. 
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1.3 SPLOŠNI PRISTOPI POMOČI, KI PODPIRAJO SOCIALNO- 
ČUSTVENE POTREBE UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Za učinkovito pomoč učencem z učnimi težavami na socialno-čustvenem področju je 

potrebna prava kombinacija ustreznih pogojev, priložnosti, informacij, nalog in 

modelov za učenje ter truda učencev na več stopnjah hierarhičnega sistema pomoči 

(Magajna, Kavkler idr. 2008).  

Za nudenje pomoči pri premagovanju težav na socialno-čustvenem področju, ki 

pogosto spremljajo učne težave učencev, je pomembno, da preučimo širše okolje 

oziroma celosten kontekst družbe in izobraževalnega okolja. Učenci s svojimi 

lastnostmi, odzivanjem, vedenjem, interesi in sposobnostmi vplivajo na ravnanje zanje 

pomembnih ljudi v njihovem okolju. Če se lastnosti učenca ne ujemajo z okoljem, bodo 

te nezaželene ali neprimerne, kar pa vodi v razvoj ali povečanje težav na socialno-

čustvenem področju (Tomori, 2002). Med predlaganimi rešitvami na ravni širšega 

okolja so tudi seminarji in tabori, kjer otroci in mladostniki razvijajo spretnosti, s katerimi 

zmanjšujejo vpliv primanjkljajev, se učijo strategij, potrebnih za nadaljnje šolanje 

(Kavkler, 2004).  

Na ravni šole je potrebna taka organizacija, ki omogoča sodelovanje različnih oseb, ki 

so vključene v poučevanje in učenje učencev z učnimi težavami. Sodelovanje je 

potrebno predvsem na ravni učiteljev ter svetovalnih delavcev. Svetovalni delavci 

lahko učence z učnimi težavami učijo različnih strategij in tako vplivajo na njihove 

sposobnosti uspešnega soočanja z učnimi težavami s socialno-čustvenega vidika, 

hkrati pa jih učijo samozagovorniških spretnosti. Učence lahko naučijo (Coleman, 

2001, v Kavkler, 2004, str. 9): 

− kako naj sporočijo razredniku ali svetovalnemu delavcu, s katerimi problemi se 

srečujejo, da jim lahko svetujejo, organizirajo pomoč itd.; 

− kako naj komunicirajo z učitelji in starši o svojih težavah na pozitiven način; 

− da se ne vdajajo obupu, saj je učne težave mogoče premagati ali omiliti in pri 

tem niso sami (zato naj vedo, na koga se lahko obrnejo); 

− da lahko vplivajo na stališča učiteljev in staršev, tako da jim sporočijo, da jih 

skrbi, ker ne morejo, ne znajo; 

− da prosijo za pomoč razrednika, učitelje, svetovalne delavce, vrstnike ko se 

počutijo nemočne in obupane; 

− da lahko kasneje (npr. po pouku, ob koncu tedna) naredijo marsikaj, kar jim ni 

uspelo med poukom, vendar naj to ne bo stalna praksa; 

− mladostnike na predmetni stopnji in v srednji šoli učijo strategij 

samozagovorništva pri oblikovanju individualiziranih programov.  

Učitelji pa lahko vnesejo v poučevanje spretnosti ter pristope, ki bi učencem z učnimi 

težavami pomagali pri samem soočanju z učnimi težavami (Kavkler, 2004), kot so: 

− identificiranje in spodbujanje močnih področij učencev; 

− poučevanje socialnih veščin; 
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− pomoč pri vključevanju v razredni kolektiv in dejavnosti; 

− organiziranje vrstniške pomoči; 

− vzpostavljanje partnerskega odnosa s starši; 

− prijazno opozarjanje na napake namesto grajanja. 

Med pomembnimi pristopi, ki pomagajo dosegati uspehe na področju spretnosti 

učenja, so tudi takšni, ki se usmerjajo na podpiranje rezilientnosti in dobrega počutja. 

Ti učencem omogočajo več in boljše priložnosti za uspešnost (Firth idr., 2013). Za 

zadovoljevanje socialnih in čustvenih potreb učencev z učnimi težavami je treba 

vključevati tudi naslednje izpostavljene vidike poučevanja (Viola, 2008): 

− upoštevanje organizacije razreda; 

− ustvarjanje zaupanja preko oblikovanja logičnih in jasnih pravil in posledic ob 

njihovem neupoštevanju ter preko ustvarjanja možnosti soodločanja učencev 

ter upoštevanja njihovih odločitev; 

− zavedanje, da je učenčevo sprejemanje in obvladovanje lastnih učnih težav 

dolgotrajen proces, ki prehaja skozi različne faze, saj to omogoča razumevanje 

odzivanja in vedenja učenca (npr. šok, zanikanje, krivda, pogajanje, depresija, 

sovražnost, sprejemljivost); 

− vpeljevanje metod za povečanje samospoštovanja; 

− uporaba grafičnih in vizualnih prikazov, ki pomagajo spremljati napredek, 

− izogniti se tekmovalnosti ter vključevanje in oblikovanje delovnih skupin, 

− poizvedovanje in upoštevanje mnenj, prioritet učencev, 

− pomoč pri reflektiranju uspešno premaganih težav, 

− več spodbujanja kot hvale, 

− pomoč pri razumevanju neuspehov; 

− zmanjševanje strahu, tako da so učenci dobro seznanjeni z zahtevami; 

− uporaba humorja v razredu; 

− poučevanje strategij, ki pomagajo zmanjšati občutke stresa; 

− ustvarjanje kotičkov za sprostitev; 

− poučevanje prevzemanja odgovornosti; 

− poučevanje socialnih spretnosti. 

Za učence z učnimi težavami lahko predstavljajo poseben izziv tudi obdobja prehodov, 

npr. iz vrtca v šolo, iz razredne na predmetno stopnjo, sprememba šole, programa ... 

V tem obdobju se lahko učne težave poglobijo ali pojavijo, zato so za premagovanje 

izzivov prehodov ključne spretnosti samozagovorništva. Na obdobja prehodov je treba 

učence pripraviti, tako da temeljne spretnosti samozagovorništva razvijamo že zgodaj, 

učence aktivno vključujemo v učenje teh spretnosti, jih informiramo o prehodu ter jim 

zagotovimo dodatno podporo na socialno-čustvenem področju. Prehode je treba tudi 

skrbno načrtovati, tako da upoštevamo različne vire pomoči in podpore ter individualne 

potrebe učencev (Jereb, 2011).  
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1.4 SAMOZAGOVORNIŠTVO  

Samozagovorništvo je bilo sprva teoretizirano in raziskovano z različno populacijo 

oseb s posebnimi potrebami (Field idr., 2003). Koncept samozagovorništva se je razvil 

v 19. in 20. stoletju in je najprej postal široko uporabljen pristop k podpori pri prehodih 

v višje stopnje šolanja, za podporo in dokumentiranje posebnih potreb ter spodbujanje 

samoodločanja pri učenju (Wehemeyer, 2003, v Mastropieri in Scruggs, 2009). 

Raziskave so odkrile, da samozagovorništvo pozitivno vpliva tako na vse osebe 

oziroma njihovo osebno doseganje ciljev in samoregulacijo, kot tudi na same izide 

prehodov in samostojnost (Wehemeyer, 2003, v Mastropieri in Scruggs, 2009). V teoriji 

se je skozi razvoj tega koncepta oblikovalo veliko različnih opredelitev 

samozagovorništva. Opredelitve večinoma poudarjajo možnost posameznika do 

izbire, iz njih pa se je oblikovalo več modelov, ki bolj podrobno opisujejo in opredeljujejo 

spretnosti, ki so pomembne za razvoj samozagovorništva (Field idr., 2003). 

V literaturi se z izrazom samozagovorništvo izmenično uporablja tudi izraz 

samodeterminacija (Test, Fowler, Brewer idr., 2005). Oba izraza izhajata iz 

angleškega jezika in sta prevedena v slovenski jezik kot samodeterminacija (t. i. self-

determination), in samozagovorništvo (t. i. self-advocacy). V nadaljevanju bomo oba 

izraza opredelili bolj natančno, saj prihaja v literaturi do neskladij pri njuni uporabi 

oziroma opredelitvi. V nalogi uporabljamo izraz samozagovorništvo, ki se nanaša na v 

nadaljevanju opredeljene komponente modela avtorjev Test idr. (2005).  

Izraz samodeterminacija (angl. self-determination) je bil v literaturi na področju vzgoje 

in izobraževanja opredeljen kot kombinacija spretnosti, znanja in prepričanj, ki 

omogočajo, da se posameznik lahko vede avtonomno in usmerjeno k cilju (Test, 

Fowler, Brewer idr., 2005). Opredelitve so večinoma vključevale naslednje 

komponente: sprejemanje odločitev, izbiranje, reševanje problemov, postavljanje in 

doseganje ciljev, samozagovorništvo, samoučinkovitost, poznavanje sebe in 

razumevanje, samoopazovanje, evalvacijo in spodbudo, samostojnost, tveganje in 

varnost, samouravnavanje in notranji lokus kontrole (Wehemeyer, 1998, v Test, 

Fowler, Brewer idr., 2005). Samodeterminiranost je tako lahko opredeljena kot 

(skupek) sposobnosti in spretnosti, ki omogočajo večjo samostojnost in prevzemanje 

kontrole nad lastnim življenjem (Jereb, 2011). V tem kontekstu je izraz opredeljen širše 

kot samozagovorništvo. Skozi zgodovino se je prepletal z izrazom samozagovorništvo 

in sta se zato pogosto uporabljala izmenično (Test, Fowler, Brewer idr., 2005).  

Pojem samodeterminacije je utemeljila tudi teorija o samodeterminiranosti (angl. self-

determination theory) avtorjev Ryan in Deci (2000), ki je pomembna teorija motivacije 

s področja psihologije. Teorija o samodeterminiranosti opisuje vlogo ravni motivacije 

za učenje in izobraževanje. Za učenje je pomembna takšna motivacija, ki je čim bolj 

notranja, to pa zahteva posameznikovo zmožnost oblikovanja lastnih izbir. Teorija 

izpostavlja tri vrste potreb, ki morajo biti za tako vedenje in učenje zadovoljene: 

avtonomijo, kompetentnost in povezanost. Avtonomija zajema potrebe po občutku 

kontrole nad lastnim življenjem oziroma vedenjem. Kompetentnost zajema potrebe po 
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občutku učinkovitosti pri spopadanju z nalogami v okolju. Povezanost pa zajema 

potrebe po interakciji in povezanosti z drugimi osebami v okolju. Teorija o 

samodeterminiranosti poudarja, kako socialno okolje ustvarja pogoje za 

zadovoljevanje teh treh področij potreb, ter tako omogoča samodeterminirano vedenje. 

Govori o stilu poučevanja, ki uporablja notranje oziroma zunanje vire motivacije za 

učenje: 

− Občutek avtonomnosti lahko okolje podpira tako, da oblikuje možnosti za 

samousmerjanje. To pomeni, da učitelji na primer pojasnijo namen naloge in 

učenja, upoštevajo in spodbujajo interes, upoštevajo tudi negativne občutke, 

poslušajo z razumevanjem, uporabljajo jezik, ki ne izraža kontrole, izrazijo 

drugačne perspektive ... Ti pristopi se nanašajo na podpiranje občutkov 

odgovornosti za svoje dosežke (t. i. notranji lokus kontrole), občutkov želje za 

sodelovanje in aktivnost pri nalogah ter učenju ter občutkov izbire pri učenju.  

− Občutek kompetentnosti je odvisen od ustreznosti naloge oziroma zahtev okolja. 

Ta občutek osebe v okolju lahko podpirajo s pomočjo sledenja napredku, pozitivno 

povratno informacijo in zagotavljanjem strukture pri učenju. Za zadovoljevanje 

potrebe po kompetentnosti pri učenju je pomembno tudi ustrezno odzivanje okolja 

na neuspehe.  

− Občutek povezanosti pa se nanaša na socialne interakcije v okolju. Občutek 

zavzema potrebe po oblikovanju pozitivnih interakcij z drugimi osebami. Prav tako 

je pomembno oblikovanje pomembnih in intimnih odnosov. Ti vključujejo občutke 

medsebojne skrbi, sprejemanja in spoštovanja. Učitelji lahko pomagajo pri socialnih 

odnosih, ki vključujejo skrb drug za drugega in nudenje podpore v širšem okolju.  

Tudi izraz samozagovorništvo (angl. self-advocacy) nima enoznačne opredelitve. Izraz 

je opredeljen na primer kot gibanje za človekove pravice ali pa kot sklop spretnosti za 

uspešnost v šoli, zaradi česar v literaturi ni uporabljen konsistentno. Izraz se nanaša 

tudi na uporabo na področju vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi potrebami 

(Test, Fowler, Brewer idr., 2005). Od prvih opredelitev in uporabe izraza 

samozagovorništvo so se razvile različne opredelitve in zato se tudi izrazi uporabljajo 

na različne načine.  

Samozagovorništvo so nekateri avtorji (Test, Fowler, Brewer idr., 2005) opredelili kot 

eno izmed komponent, ki so ključne za samodeterminirano vedenje. Jereb (2011) ga 

je na primer opredelila kot sposobnosti učinkovite komunikacije ter zavzemanja za 

lastne interese, želje, potrebe in pravice. V literaturi najdemo bolj podrobno opredelitev 

širokega nabora spretnosti, ki so pomembne za razvoj samozagovorništva. Novejše 

opredelitve samozagovorništva so utemeljene z modeli, ki so opredeljeni z naborom 

tovrstnih spretnosti in znanj (Field idr., 2003). 

Po Wehemeyer (2003, v Mastropieri in Scruggs, 2009) samozagovorniško vedenje 

vsebuje zavestno izbiro, odločitev in namen. Zato je voljno, namensko in 

samoiniciativno. Po teoriji oziroma modelu, ki ga je oblikoval avtor, se dejanja 
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samozagovorništva opredelijo po štirih ključnih vidikih: vedenje je avtonomno, samo-

uravnavano, opolnomočeno in samouresničujoče. Ti vidiki se izoblikujejo skozi načrtno 

poučevanje elementov oz. spretnosti, ki so pomembne za razvoj samozagovorništva. 

Te so med drugimi spretnosti izbiranja, reševanja problemov in sprejemanja odločitev, 

postavljanja in doseganja ciljev, samouravnavanja, samoučinkovitosti in poznavanja 

sebe. Avtor poudarja, da se tako vedenje lahko pojavlja izključno v družbi, saj je 

koncept samozagovorništva socialne narave.  

V okviru projekta Pot do samozagovorništva (angl. Gateway to Self-Determination) so 

oblikovali organizacijski okvir za podporo samozagovorništvu, ki opredeljuje tri 

dimenzije samozagovorništva (Loman idr., 2010):  

− samostojnost, ki zavzema spretnosti postavljanja ciljev, samousmerjanja, 

samoevalvacije, pohvale sebe, sprejemanje odločitev in reševanja problemov;  

− medosebni odnosi kot medosebna odvisnost, za katero so potrebne spretnosti 

samozagovorništva oziroma vodstvenih in socialnih spretnosti;  

− priložnosti v okolju (zmožnosti socialnega vključevanja ter viri oziroma možnosti 

v okolju), ki so odvisne od negativnih vplivov v okolju, ki jih mora posameznik 

prepoznati.  

V okviru aktivnega sodelovanja pri načrtovanju individualiziranih programov so avtorji 

Wood idr. (2004) preko analize različnih opredelitev samozagovorništva, ki so bile 

uporabljene v literaturi, oblikovali osem komponent samozagovorništva, ki so 

pomembne za uspešno sodelovanje. Komponente zavzemajo spretnosti izbiranja, 

sprejemanja odločitev, reševanja problemov, postavljanja in doseganja ciljev, 

samoregulacije (opazovanje, samoevalvacija in spodbujanje samega sebe), 

samoodločanja, samozavedanja in samoučinkovitosti. 

Avtorja Walker in Test (2011) poudarjata, da je za sposobnost samozagovorništva 

potrebno poznavanje šibkih in močnih področij pri učenju, zavedanje o potrebnih 

prilagoditvah in dostopnih virih pomoči, poznavanje posameznikovih pravic ter 

sposobnosti zaprositve za pomoč ali prilagoditev, ko je to potrebno.  

Za potrebe poučevanja samozagovorništva so različni avtorji opredelili več komponent 

samozagovorništva (Test, Fowler, Brewer idr., 2005). Avtorji Test, Fowler, Brewer idr. 

(2005) so oblikovali teoretični okvir in opredelili komponente samozagovorništva preko 

analize različnih definicij in intervencij, ki so bile oblikovane za spodbujanje 

samozagovorništva. Komponente, ki sestavljajo samozagovorništvo, se delijo na 

(Test, Fowler, Brewer idr., 2005): 

1. Poznavanje sebe. Programi so vključevali dejavnosti, ki so se nanašale na 

prepoznavanje močnih področij, interesov, želja, učnih stilov, potreb po podpori, 

potreb po prilagoditvah, značilnosti učnih težav oziroma posebnih potreb, 

dolžnosti ter postavljanje in doseganje ciljev.  
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2. Poznavanje virov pomoči in odnos do lastnih učnih rezultatov. Področje se 

nanaša na poznavanje možnosti v okolju, pravic in lastnih zmožnosti. 

Dejavnosti, preko katerih lahko razvijamo spretnosti na tem področju, se lahko 

nanašajo na teme osebnih pravic, osebnih virov moči, pravic v družbi, 

poznavanje (pravic do) storitev pomoči pri šolanju in prepoznavanje virov 

pomoči v okolju.  

3. Komunikacijske spretnosti so pomembne za razvijanje zmožnosti uporabe 

ustrezne in učinkovite komunikacije v skupinah, na timskih sestankih. Programi 

so vključevali dejavnosti učenja o asertivni komunikaciji, govorici telesa, 

poslušanju, artikulaciji, učenje spretnosti prepričevanja ter sklepanja 

kompromisov ter uporabo tehnologije.  

4. Odnos do drugih in samozagovorništvo v socialnem okolju se nanaša na 

delovanje v skupini ter odnos do drugih. Programi so vključevali dejavnosti 

spoznavanja dinamike in prevzemanja vlog v skupinah, sodelovanje pri 

skupinskih nalogah ter tudi prepoznavanja pravic skupine oseb z učnimi 

težavami in zagovarjanja skupnih pravic.  

Vsako komponento oz. področje so razdelili še na več manjših komponent. Avtorji so 

ugotovili pozitivne učinke uporabe teoretičnega okvira za razvijanje 

samozagovorniških spretnosti in so predlagali, da prihodnje raziskave vključujejo vse 

te štiri komponente. V magistrskem delu se zato pri opredelitvi izraza 

samozagovorništvo sklicujemo na štirikomponentni model avtorjev Test, Fowler, 

Brewer idr. (2005), ki izhaja iz metaraziskave na področju vzgoje in izobraževanja oseb 

s posebnimi potrebami. 

1.4.1 PROGRAMI ZA RAZVIJANJE SPRETNOSTI, KI SO POMEMBNE ZA 

RAZVOJ SAMOZAGOVORNIŠTVA 

Z namenom spodbujanja spretnosti, pomembnih za razvoj samozagovorništva, je bilo 

oblikovanih več programov (Firth idr., 2013; Test, Fowler, Brewer idr., 2005). Nekatere 

programe, ki so namenjeni učencem z učnimi težavami in vključujejo dejavnosti za 

spodbujanje spretnosti, lahko uvrstimo v model samozagovorništva (Test, Fowler in 

Wood, 2005). Ti programi so se izkazali kot učinkoviti pri delu z učenci z učnimi 

težavami. V nadaljevanju so predstavljeni programi, ki so se izkazali kot učinkoviti pri 

delu z učenci z učnimi težavami. Predstavljene so njihove glavne značilnosti, komu je 

posamezen program namenjen ter koliko časa je trajal. Opisana so nekatera področja 

dejavnosti oziroma spretnosti, ki so jih vključevali programi, izpostavljene so tudi 

ugotovitve raziskave avtorjev oziroma izvajalcev posameznega programa.  

− Program Pozitivni odnos (angl. Positive Attitude)  

Projekt Pozitivni odnos avtorjev Coelho in Figueira (2011) je bil namenjen učencem iz 

rizičnih skupin, starih od 7 do 9 let, in mladostnikom. Vključeval je dejavnosti na 
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področjih samozavedanja, spretnosti medosebnih odnosov, samouravnavanja ter 

socialnega zavedanja. Izvajal se je v obliki več različnih programov, ki so izvirali iz 

enotne strukture dvanajstih srečanj:  

(1) Predstavitev in informacije: predstavitev projekta za učence – srečanje s šolskim 

psihologom;  

(2) Evalvacija in ocena: proces začetnega ocenjevanja;  

(3) Program socialno-čustvenega učenja: razvoj samozavedanja in socialnega 

zavedanja, skozi opazovanje, prepoznavanje in izražanje čustev;  

(4–6) Medosebne spretnosti in samouravnavanje;  

(7–8) Samopodoba in samozavedanje;  

(9–11) Odgovorno sprejemanje odločitev in samozavedanje;  

(12) Zaključna evalvacija. 

Učinke programa sta avtorja Coelho in Figueira (2011) ugotavljala na področju 

socialnega zavedanja in samokontrole, učitelji pa so poročali, da je program pozitivno 

spodbujal vodstvene sposobnosti udeležencev. 

− Program Voditi (angl. LEAD) 

Program Voditi avtorjev Pocock idr. (2002) je bil namenjen mladostnikom z učnimi 

težavami pa tudi gluhim mladostnikom. Trajal je pet dni. Cilj programa je bil 

opolnomočiti mladostnike s spodbujanjem zavedanja sebe in socialnega okolja. 

Program je poudarjal poznavanje močnih področij, ovir, učnih stilov in interesov, 

preden jih lahko učenci razlagajo drugim. Program je zato sledil določenemu 

zaporedju. Najprej je vključeval dejavnosti s področja razumevanja sebe – kaj je 

inteligentnost, dosežki na testih, in kako razumeti svoje rezultate na testih merjenja IQ. 

Mladostniki so se naučili, kako se močna področja in šibkosti odražajo v njihovih 

diagnostičnih ocenah. Učenci so se nato odločili, katera področja programa oziroma 

katere aktivnosti želijo izvesti izmed ponujenih. Program je vključeval tudi srečanje z 

odraslimi osebami s posebnimi potrebami. Ko so bili učenci seznanjeni s 

prilagoditvami, ki jih potrebujejo, so v majhnih skupinah s tehniko možganske nevihte 

razmišljali, kako je najbolje pristopiti k učiteljem s prošnjo za pomoč. Spretnosti so 

vadili z igro vlog. Vaja komunikacijskih spretnosti je zavzemala tudi igro dvomljivec, 

kjer vodja skupine prevzame vlogo osebe, ki ne verjame v učne težave in učence sooči 

s pogostimi miti in napačnimi razumevanji, ki se pojavijo o učnih težavah. Tako so imeli 

učenci priložnost vaditi, kako jasno opisati svoje učne težave, da bi jih drugi razumeli. 

V sklopu programa se je oblikovala tudi podporna skupina, ki se je srečevala tudi po 

zaključku programa. Tam so imeli učenci priložnost diskutirati o težavah, ovirah, ki jih 

doživljajo, in si pomagati pri soočanju s čustvi. 

Program je pokazal pozitivne učinke na poznavanje strategij samozagovorništva (angl. 

self-advocacy strategy). Avtorji Pocock idr. (2002) so ugotovili, da so se učenci bolj 

redno udeleževali srečanj podporne skupine in so bili na njih aktivnejši. Učenci so tudi 

poročali, da so bolje spoznali svoje učne težave in močna področja ter da so imeli 

občutek nadzora in ustrezne podpore. Prav tako so avtorji raziskave preko izvajanja 
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programa spoznali večjo naravnanost vodstvenih delavcev do ustvarjanja šolske 

kulture, ki podpira samozagovorništvo. O pozitivnih učinkih so avtorji poročali na 

področjih samozavedanja in znanja o učnih težavah, podporne skupine, prezentacije 

in mentorstva. 

− Program Navzven (angl. Inside Out) 

Namen programa Navzven avtorjev Mishna idr. (2011) je bil spodbujanje spretnosti, ki 

so pomembne za razvoj samozagovorništva, pri učencih z učnimi težavami. Program 

je poudarjal pomen dobrega počutja pri učenju teh spretnosti. Strategije poučevanja 

so zajemale posredovanje informacij, aktivno udeležbo pri spoznavanju vsebin, 

diskusije in praktično vadbo naučenih spretnosti. Dejavnosti so si sledile v zaporedju:  

1. Uvod, namen, pravila skupine, postavljanje ciljev; 

2. Opis in definicije učnih težav; 

3. Močna področja in interesi; 

4. Posameznikove učne težave; 

5. Podporni sistemi, ki pomagajo pri učenju in uspešnosti v šoli; 

6. Kako se postaviti zase pred trpinčenjem; 

7. Kako prositi za pomoč pri šolskem delu; 

8. Igra vlog; 

9. Kako se umiriti in sprostiti; 

10. Sproščanje in reševanje problemov; 

11. Urjenje naučenega; 

12. Povzetek, zaključek in nagrade. 

Vsak učenec je imel mapo, v kateri so bile zbrane vse informacije posameznih srečanj, 

njegove risbe in izdelki ter delovni listi, ki so jih uporabili med srečanji. Na koncu 

vsakega srečanja so učenci dobili tudi seznam virov pomoči, ki so jim bili na voljo v 

njihovem okolju. Del programa je vseboval tudi projekt Prehodi miljo v mojih čevljih 

(angl. Walk a mile in my shoes), ki je obsegal srečanja učencev, mentorjev in 

zaposlenih ali staršev. Tam so učenci sami predstavili svoje ovire pri učenju in ključne 

dejavnike svojega psihosocialnega razvoja.  

Po izvajanju skupne intervencije v šoli so udeleženci raziskave poročali, da jim je 

program pomagal pri pristopanju k vrstnikom, občutku samozavesti in ohranjanju 

pozitivnih interakcij z drugimi (Mishna in Muskat, 2004). Menili so, da je diskusija o 

problemih in čustvih učinkovita pri učenju tovrstnih spretnosti. Raziskava je poročala o 

pozitivnih vplivih programa na druge učitelje, ki so sodelovali, da so se počutili bolj 

opremljene z znanji za spodbujanje samozagovorništva. 

− Program Skupinska intervencija v šoli 

Projekt skupinskih intervencij avtoric Mishna in Muskat (2004) je bil rezultat 

sodelovanja šole z javno agencijo za varovanje duševnega zdravja mladostnikov z 

učnimi težavami. Namenjen je bil ogroženim učencem in dijakom z učnimi težavami, 
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starim od 9 do 17 let. Cilji, ki sta jih avtorici zastavili, so bili izboljšati psihosocialno 

funkcioniranje ogroženih učencev in dijakov z učnimi in psihosocialnimi težavami ter 

povečati njihovo razumevanje in sprejemanje lastnih učnih težav. V skupini so 

predstavili, da imajo vsi udeleženci učne težave in svoje skrbi ter spodbudili, da jih med 

seboj delijo. Diskusija in dejavnosti so učencem in dijakom pomagale, da so si med 

seboj podali dobre povratne informacije na podporen način. Taka oblika intervencije je 

osnovana na interpersonalni perspektivi, ki postavlja glavno težo terapevtskega učinka 

v interakcije med člani skupine. Udeleženci v skupini so se pogovarjali o svojih 

vedenjih in reakcijah, ki pri njih sprožijo negativne odzive. Ob tem pa so člane skupine 

tudi spodbujali, da si med seboj pomagajo. 

− Program Osebnih moči (angl. Personal Strenghts Program) 

Program osebnih moči avtorjev Farmer idr. (2015) je bil namenjen dijakom z učnimi 

težavami. Izvajal se je osem tednov po eno uro na teden. Vsako srečanje programa je 

bilo oblikovano na osnovi štirih komponent: postavljanje ciljev, oblikovanje načrta, 

spremljanje napredka in refleksija napredka. 

Srečanja so si sledila po področjih:  

1. Samozavedanje 

2. Močna področja 

3. Učna močna področja 

4. Asertivna komunikacija in pogajanje 

5. Kako uporabljati povratno informacijo 

6. Generalizacija in ohranjanje spretnosti 

Program se je izvajal individualno. Dijaki so sodelovali z mentorjem ali t. i. koučem 

(angl. personal strenghts coach), ki jim je pomagal v procesu razvijanja 

samozagovorniških spretnosti s postavljanjem vprašanj. Tako so dijaki lahko prevzeli 

aktivno vlogo pri oblikovanju ciljev in načrtov.  

V raziskavi avtorjev Farmer idr. (2015) je sicer program osebnih moči pokazal omejene 

učinke na občuteno avtonomijo, samoregulacijo in samorealizacijo ter tudi na 

spretnosti, ki so pomembne za razvoj samozagovorništva. So pa intervjuji z dijaki 

pokazali, da so ti občutili napredek pri spretnostih, ki so pomembne za razvoj 

samozagovorništva, tudi nekaj časa po izvajanju programa. 

− Program Mladi v akciji (angl. Youth Leadership Forum) 

Program Mladi v akciji avtorjev Grenwelge idr. (2010) za mladostnike z različnimi 

vrstami posebnih potreb je bil izveden kot počitniški tabor. Dejavnosti so se odvijale v 

zaporedju po področjih: Dejavnosti skupinske dinamike, samozagovorništvo, 

zagovorništvo za pravice, akcija za zagovorništvo pravic in pregled spretnosti in prenos 

v prakso. Program je vključeval dejavnosti za oblikovanje skupine, trening asertivnosti, 

javnega nastopanja, spoznavanje strategij učenja ter področij samozagovorništva, 

učenje spretnosti, ki so pomembne za obdobja prehodov, poznavanje storitev, ki so 
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jim na voljo, poznavanje ustreznih prilagoditev, poznavanje študijskega sistema, 

seksualnost mladostnikov in samostojno življenje.  

Avtorji so ugotovili pozitivne učinke programa. Učenci so se bolj pogosto vključili v višje 

ravni izobraževanja, so izkazovali poznavanje in uporabo spretnosti 

samozagovorništva v nadaljnjem šolanju, na področju samostojnega življenja, življenja 

v skupnosti ter delu in zaposlitvi. Učenci so izkazali napredek tudi na področju 

sprejemanja primanjkljajev, pozitivne samopodobe in znanja o samozagovorništvu 

(Bauer, 2003; Gragoudas, 2006; Zhang idr., 2019). Učinki programa so se kazali tudi 

še devet mesecev po izvajanju programa (Grenwelge in Zhang, 2012, v Zhang idr., 

2019). 

− Program za spodbujanje samozagovorništva z učinkovitim oblikovanjem učnih 

načrtov 

Program za spodbujanje samozagovorništva z učinkovitim razvojem učnih načrtov 

avtorjev Hoffman in Field (1995) je bil namenjen različnim skupinam oseb s posebnimi 

potrebami, starih od 15 do 25 let. Izveden je bil večkrat, tako v obliki rednega 

vključevanja v poučevanje, kot tudi v obliki izvenšolske dejavnosti. V uvodni uri je 

vključeval predstavitev učnega načrta. V tej uri so si udeleženci lahko izbrali in povabili 

družinskega člana ali prijatelja, da se pridruži naslednjemu srečanju. V pismu so se 

udeleženci tudi zavezali k izpolnjevanju učnega načrta. Družinski člani ali prijatelji so 

bili vključeni, tako da so skupaj z udeleženci opredelili različne stopnje podpore ter 

specifične strategije načinov podpiranja oseb na poti k samozagovorništvu. Vsako 

srečanje oziroma delavnica je zavzemala glavno temo oziroma področje spretnosti v 

naslednjem zaporedju:  

1. Uvodno orientacijsko srečanje 

2. Samospoznavanje, samovrednotenje, sprejemanje 

3. Pravice in dolžnosti 

4. Pridobivanje podpore družinskih članov in prijateljev 

5. Podpiranje samozagovorništva drugih 

6. Kaj so moje sanje in možnosti 

7. Kaj mi je pomembno  

8. – 12. Ustvarjanje možnosti za dolgoročne cilje, postavljanje dolgoročnih ciljev,     

koraki do kratkoročnih ciljev, planiranje korakov do kratkoročnih ciljev, 

planiranje dejavnosti za doseganje kratkoročnih ciljev 

13. Prvi korak – tveganje 

14. Ustvarjalno premagovanje ovir 

15. Moč skupinskega reševanja problemov 

16. Vzorniki: primanjkljaji in samozagovorništvo 

17. Asertivna komunikacija I, II 

18. Pogajanje 

19. Razreševanje problemov 

Avtorja sta poudarila, da so se vsebine srečanj prepletale. 
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V raziskavi sta Hoffman in Field (1995) izpostavila pozitivne ugotovitve učenja 

konceptov in spretnosti samozagovorništva, ki so jih udeleženci uporabili tudi v 

vsakdanjem življenju. Avtorja sta preverjala samozagovorniško vedenje v učilnici ter 

znanje o konceptih samozagovorništva. 

− Program Čigava je prihodnost (angl. Whose Future Is It Anyway?) 

Namen programa Čigava je prihodnost? avtorjev Wehmeyer idr. (1995) je bil opremiti 

sodelujoče z znanjem o prehodih v srednješolsko obdobje oziroma v obdobje študija. 

Oblikovan je bil za učence z učnimi težavami in različnimi vrstami posebnih potreb v 

drugem in tretjem triletju šolanja in za dijake. Izvajal se je v majhnih skupinah. Program 

je vseboval 36 srečanj, ki so se nanašala na področja zavedanje sebe in svojih 

primanjkljajev, sprejemanje odločitev v obdobjih prehodov, poznavanje storitev, ki 

nudijo pomoč pri prehodih, pisanje in doseganje ciljev za lažji prehod na drugo stopnjo 

izobraževanja, urjenje komunikacijskih spretnosti v majhnih skupinah in urjenje 

spretnosti za učinkovito sodelovanje v skupini ali na timskih sestankih. Srečanja so bila 

razdeljena po naslednjih področjih:  

− Spoznavanje sebe. V prvem delu je program vseboval delavnico o prehodih in 

načrtovanju šolanja ter kaj je za prehode treba zagotoviti. Udeleženci so določili 

tudi osebe iz petih pomembnih področij življenja (prijatelji, družina, šola, ulica in 

lokalno okolje), ki bi lahko sodelovali pri načrtovanju. Predstavljeni so bili tudi 

štirje pomembni izidi prehodov (služba, življenje v okolju, višje šolanje, prosti 

čas in rekreacija). Z diskusijo o posebnih potrebah in zavedanju o lastnih 

posebnih potrebah se je učence in dijake spodbujalo, da drug pri drugem 

prepoznajo edinstvene lastnosti, sposobnosti in interese. Razpravljali so o tem, 

kateri stereotipi o posebnih potrebah se pojavljajo v socialnih okoljih. Namen 

diskusij je bil, da udeleženci prepoznajo, kako so njihove učne potrebe, ki 

izhajajo iz njihovih učnih težav, edinstvene.  

− Sprejemanje odločitev. Z angleško kratico »DO IT!« oziroma sloganom »Naredi 

to!« so se učenci in dijaki naučili preprostega načina za reševanje problema. 

Spoznali so korake strategije (1. definiraj problem, 2. opredeli možnosti, 3. 

identificiraj rezultate vsake opcije, 4. takoj ukrepaj ter 5. razveseli se) in jo 

preizkusili na lastnem primeru sprejemanja odločitve.  

− Kako dobiti, kar potrebuješ. V tem delu programa so se učenci in dijaki naučili 

poiskati vire pomoči v lokalnem okolju. Sprva pa so določili, katere oblike 

pomoči sploh sami potrebujejo.  

− Nameni, cilji in prihodnost. Učenci in dijaki so se naučili, kako zapisati cilje ob 

prehodih, s pomočjo pravila »WIG OUT« oz. s pisanjem učnih ciljev in nalog za 

uporabo pri prehodu (angl. akronim za writing instructional goals and objectives 

for use in transition). Naučili so se, kaj so cilji in nameni, kako naj bodo zapisani 

in kako spremljati napredek pri doseganju ciljev in namenov, ki so si jih določili.  
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− Komunikacija. V manjših skupinah je bilo predstavljenih pet komunikacijskih 

strategij, ki so jih učenci in dijaki nato lahko preizkusili. Učili so se na primer o 

različnih tipih komunikacije, kako interpretirati vedenja, kakšne so razlike med 

agresivno in asertivno komunikacijo, kako se učinkovito pogajati in oblikovati 

kompromise ter kdaj uporabiti prepričevanje. V zadnjem delu so se učenci in 

dijaki seznanili z različnimi tipi timskih sestankov, kakšni so učinkoviti sestanki 

in kdo sodeluje na njih. Učenci in dijaki so se spodbujali, da sodelujejo v delovni 

skupini in prevzemajo odgovornost v planiranju prehoda. 

V raziskavi o učinkovitosti programa so avtorji Wehmeyer idr. (1995) ugotovili učinke 

na področju samoučinkovitosti. Ugotovili so tudi, da so sodelujoči v raziskavi imeli bolj 

pozitivna pričakovanja glede svojih izobraževalnih uspehov. 

Naslednji trije programi so bili usmerjeni k poučevanju specifičnih komunikacijskih 

strategij za uspešno sodelovanje pri oblikovanju individualiziranega programa. 

− Program Kako zaprositi za prilagoditve  

Program avtorjev Redman idr.(2014) je bil oblikovan za učence z učnimi težavami. 

Prva učna ura je bila namenjena diskusiji o samozagovorništvu in namenu učenja 

spretnosti Kako zaprositi za prilagoditve. Učenci so spoznali, kako jim prilagoditve 

lahko pomagajo pri učenju. Nato so izbrali prilagoditve, ki bi jih potrebovali za uspešno 

delo v razredu. Na drugem srečanju so se naučili, kako se učne težave povezujejo s 

prilagoditvami, oblikovali so nabor spretnosti in na podlagi tega ugotovili, katere so 

spretnosti, ki jih obvladajo, ter tiste, ki se jih morajo še naučiti. V tretji učni uri so se 

učenci naučili korakov s pomočjo akronima FESTA. Poučevanje korakov je potekalo 

preko eksplicitnih primerov, z modeliranjem in prikazovanjem korakov skozi igro vlog. 

Koraki strategije so bili naslednji: F – stopi do učitelja, E – vzdržuj očesni stik, S – 

sporoči prilagoditev in razlog, T – zahvali se učitelju, A – uporabi prilagoditev. Zadnje 

srečanje oz. učna ura je bila namenjena učenju, kako vse korake združiti, ter vadbi 

skozi igro vlog.  

− Program Poučevanja strategije samozagovorništva  

Program poučevanja strategije samozagovorništva avtorjev Test in Neale (2004) je bil 

namenjen mladostnikom s posebnimi potrebami, starimi okoli 14 let, in je potekal v 

individualni obliki. Preko direktnega poučevanja in testnih intervjujev so poučevali 

mladostnike o zagovarjanju svojih pravic in sprejemanju svojih dolžnosti (Test in Neale, 

2004; Hammer, 2004).  

Program je zavzemal poučevanje petih korakov, ki spodbujajo aktivno sodelovanje 

učencev pri timskem srečanju za oblikovanje individualnega načrta:  

− Pregled močnih področij ter področij, kjer lahko napredujem ali se naučim 

česa novega.   

− Izbira ciljev o učenju in prilagoditev.  

− Učenje sporočanja močnih področij, ciljev in želenih prilagoditev.  
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− Izkazovanje spretnosti v skupini.  

− Učenje spretnosti postavljanja vprašanj in sporočanje ciljev.  

Prav tako so učenci ozavestili vedenja, ki pomagajo pri zagovarjanju svojih pravic: 

sedenje, ton glasu, samousmerjanje, sproščanje in vključevanje v pogovor. 

Test in Neale (2004) sta ugotovila, da so učenci po izvajanju programa navedli bolj 

kakovostne odgovore na testna vprašanja (angl. probe questions). Zmožni so bili 

našteti več informacij o svojem individualiziranem programu, spretnosti pa so 

udeleženci prenesli tudi na dejanska srečanja v šoli. Učenci so poročali, da jim je 

strategija pomagala pri pripravljanju na srečanje. Učenci so po izvedbi programa znali 

bolje opredeliti lastne učne težave. Bolje so poznali načine, kako in kje poiskati pomoč 

in na kakšen način pristopiti k učenju.  

− Program Samousmerjanje učenca v oblikovanju individualiziranega programa  

Program avtorjev Martin idr. (2006) je bil namenjen učencem z učnimi težavami, 

čustvenimi motnjami in intelektualnimi primanjkljaji. Pri izvedbi programa so uporabili 

videoposnetke in posebej oblikovan delovni zvezek. Vsak korak programa so 

obravnavali en dan, v 11 zaporednih šolskih dneh. Koraki programa so bili namenjeni 

spodbujanju vključevanja učencev v oblikovanje individualiziranih programov, tako da 

se naučijo izraziti namen srečanja, predstaviti sebe in druge, pregledati pretekle cilje 

in uspešnost pri doseganju ciljev ter kako zaključiti srečanje. Program je bil zastavljen 

tako, da so se učenci naučili aktivno sodelovati in voditi srečanja. Metode, ki so jih 

uporabili, so bile modeliranje s pomočjo videoposnetkov, naloge za učence, diskusije 

in igre vlog (Maxon in Jerman, 1997, v Martin idr., 2006).  

Martin idr. (2006) so ugotovili, da so se učenci po učenju strategije udeležili več timskih 

srečanj, povečalo se je njihovo aktivno sodelovanje, izrazili so svoje interese, 

spretnosti in ovire. Walker in Test (2011) sta ugotovila povezavo med intervencijo 

samozagovorništva in zmožnostjo učencev, da zaprosijo za prilagoditev v situaciji igre 

vlog. 

Tudi več meta raziskav (npr. Algozzine idr., 2001; Firth idr., 2013; Konrad idr., 2008; 

Test, Fowler, Brewer idr., 2005) je pregledalo učinke predstavljenih in drugih 

programov za spodbujanje spretnosti na področju samozagovorništva. Avtorji 

Algozzine idr. (2001) so v svoji metaraziskavi učinkov tovrstnih programov ugotovili, 

da je možno samozagovorništvo poučevati in se ga naučiti. Učinek ima na življenje, 

šolsko uspešnost in učne rezultate posameznikov z različnimi posebnimi potrebami 

(Algozzine idr., 2001; Walker idr., 2007; Zhang, 2019). Avtorji Konrad idr. (2008) pa so 

ugotovili, da so tovrstni programi bolj učinkoviti za učenje specifičnih 

samozagovorniških strategij (Konrad idr., 2008). Firth idr. (2013) so poročali o 

pomembnih razlikah med učinki programa za učence z disleksijo ter drugimi učenci na 

področju soočanja z učnimi težavami, zaznane kontrole nad svojim učenjem, 

splošnega dobrega počutja ter dejanskega šolskega uspeha. Avtorji Test, Fowler, 

Brewer idr. (2005), ki so v meta raziskavi pregledali 25 programov, namenjenih 
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spodbujanju spretnosti samozagovorništva pri učencih z različnimi učnimi težavami, 

so ugotovili, da je bil vsak od vključenih programov učinkovit pri učenju 

samozagovorniških spretnosti. Predlagali in potrdili so učinkovitost uporabe modela 

samozagovorništva, ki so ga avtorji Test, Fowler in Wood (2005) oblikovali z namenom 

razčlenitve spretnosti, pomembnih za uspešno samozagovorništvo.  

Avtorji metaraziskave (Test, Fowler in Wood, 2005) so sintetizirali predloge za 

vsebinsko in metodološko načrtovanje raziskav na področju samozagovorništva. Z 

vidika vsebinskega načrtovanja so ugotovili, da je večina raziskav namenjena osebam 

od 12 leta naprej, ter predlagali oblikovanje raziskav, ki bodo vključevale udeležence, 

mlajše od 12 let. Tudi avtorji Field idr. (2003) so poudarili, da je treba oblikovati 

programe poučevanja samozagovorniških spretnosti, ki zavzemajo celotno 

osnovnošolsko izobraževanje. Tako so lahko učenci bolje pripravljeni na višje stopnje 

šolanja ter tudi na delo in zaposlitev. Pomembno je torej, da se poučevanje 

samozagovorniških programov odvija že v zgodnjih letih vzgoje in izobraževanja 

oziroma skozi celoten proces šolanja. Samozagovorništvo je ključno predvsem na 

prehodu v odraslost in v njej, saj je takrat zahteva po samostojnosti in odgovornosti 

največja. Prav zato avtorji poudarjajo, da se s poučevanjem spretnosti ne »čaka« na 

srednjo šolo in visokošolsko izobraževanje, ko se težave že začnejo izražati (North 

Carolina University, 2001; Field, 1996; Mishna idr., 2012; Zhang idr., 2005 v Cho in 

Kim, 2014). 
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1.5 OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV 
ZA SPODBUJANJE SAMOZAGOVORNIŠKIH SPRETNOSTI 

1.5.1 SPLOŠNE SMERNICE ZA OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI IN 

PROGRAMOV ZA SPODBUJANJE SAMOZAGOVORNIŠKIH SPRETNOSTI 

K dobremu počutju učencev z učnimi težavami in preprečevanju pojavljanja težav na 

področju duševnega zdravja lahko prispevamo tako, da v času učenčevega šolanja 

spodbujamo spretnosti samozagovorništva ter dobre komunikacije. V šolsko delo je 

pomembno vključevati aktivnosti, ki spodbujajo učenčevo samostojnost, ter spretnosti 

za grajenje in ohranjanje medosebnih odnosov. Zelo smiselno je intenzivno razvijati 

prostočasne in socialne dejavnosti, ki omogočajo ustvarjanje in ohranjanje prijateljstev. 

Mnoge lahko v okviru svojih zmožnosti ponudi tudi šola (krožki, počitniške delavnice 

itd.). Geisthardt in Munsch (1996) sta poudarila, da se učencem z učnimi težavami z 

omogočanjem sodelovanja v primernih zunajšolskih aktivnostih gradi pomembno 

podlago za ustvarjanje in vzdrževanje medvrstniških odnosov. V interakcijah z vrstniki 

lahko učenci z učnimi težavami uporabijo naučene spretnosti, pridobljene v okviru 

individualne pomoči. Za optimalen učinek intervencijskih programov pa je pomembna 

celotna šolska kultura in klima na šoli (Pocock idr., 2002), kar izpostavlja več raziskav 

(npr. North Carolina University, 2001; Test, Fowler in Wood, 2005; Yeager, 2017).  

Poleg dodatnih zunajšolskih aktivnosti, ki so pomembne za prenos naučenih 

samozagovorniških spretnosti v nove situacije, številni avtorji (North Carolina 

University, 2001; Field idr., 2003; Pocock idr., 2002; Prater idr., 2014; Shek in Sun, 

2012) poudarjajo, da je treba spretnosti, ki so pomembne za razvijanje 

samozagovorništva, poučevati v ustreznem in učinkovitem zaporedju. Učenci morajo 

namreč najprej razumeti svoja močna področja, ovire, učne stile in interese, preden jih 

lahko razložijo drugim. 

Samozagovorništvo se razvija po zaporednih stopnjah (Dawson, 2002, v Kavkler, 

2004): 

− razumevanje lastnega načina učenja, posebnih potreb, močnih področij itd. (na 

osnovi razlage, razgovora s svetovalnim delavcem na šoli); 

− učenje komunikacijskih sposobnosti (uči naj se jasno razložiti svoje potrebe); 

− identifikacija potrebne podpore (zna povedati, na kakšen način bo lahko 

dosegel in pokazal boljše rezultate); 

− strategije razgovora z učiteljem o tem, katere oblike dela so mu v oporo; 

− uveljavljanje svojih pravic; 

− učenje sodelovalnih spretnosti, npr. pri oblikovanju lastnega individualiziranega 

programa; 

− izobraževanje vrstnikov s specifičnimi učnimi težavami, da bodo znali poiskati 

opore za uspešnejše šolanje. 
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V poučevanje samozagovorniških spretnosti je torej treba vključiti diskusijo o učnih 

težavah, učenci pa morajo svoje težave najprej poznati (Prater idr., 2014). Pri tem 

Mishna idr. (2011) strokovnjaki opozarjajo, da morajo biti učitelji pozorni na izbiro oblik 

pomoči, ki ne povečujejo stigme, in sodelovati z drugimi učitelji, da poiščejo ustrezne 

načine izvajanja pomoči. Poudarjajo tudi, da se v program vključijo vsebine o 

medvrstniških odnosih in nasilju s strani vrstnikov, saj obstaja večje tveganje, da so 

mu učenci z učnimi težavami izpostavljeni. Preveriti moramo torej, da učenec in starši 

vedo, da šolska neuspešnost ni nastala zaradi njihove krivde (Kavkler, 2004). Za 

razumevanje in sprejemanje učnih težav pri učencih so pomembni trije vidiki, ki jih je 

smiselno vključevati v učne ure. Učencem je treba zagotoviti odgovore na osnovna 

vprašanja o posebnih potrebah in učnih težavah. Ugotoviti je treba tudi njihove učne 

stile, močna in šibka področja ter učinkovite strategije učenja. Pomembno je, da 

učence učimo samozagovorniške spretnosti, ki jim pomagajo v sedanjih situacijah in v 

prihodnosti (Yeats, 1994). Učenci pa potrebujejo tudi podporo pri komunikaciji in 

občutku nadzora nad svojim življenjem, tako da dobro poznajo sebe. Torej, kaj jim je 

všeč, kaj jim ni, svoje cilje in sposobnosti ter da vedo, kako komunicirati (Steele, 2003).  

Poznamo več učinkovitih strategij poučevanja samozagovorništva. (Test, Fowler, 

Brewer idr., 2005). To so igra vlog, uporaba spodbud ali ključev za učenje novih 

spretnosti (angl. prompting) in videoposnetki. Avtorjem (Test, Fowler, Brewer idr., 

2005) pa ni uspelo določiti, katera od strategij je najbolj učinkovita, saj so vse 

primerjane raziskave uporabile več različnih strategij. Učinkoviti programi so 

vključevali tudi modeliranje in demonstriranje s strani vodij aktivnosti (Pocock idr., 

2002; Zhang, 2019).  

Aktivno sodelovanje vseh udeležencev zagotavljamo s kakovostno povratno 

informacijo in s spodbujanjem, da sprejmejo odgovornosti za svoje učenje. Dajanje 

povratnih informacij usmerja udeležence v lasten napredek, namesto primerjanja z 

drugimi (Hurd in Deutsch, 2017). Pri poučevanju spretnosti, kako sporočiti in utemeljiti 

lastne potrebe po prilagoditvah, je pomembno, da oblikujemo načrt, kako bomo te 

spretnosti poučevali. Pridobiti moramo tudi podporo učiteljev na šoli in zagotoviti, da 

so učenci sami motivirani za učenje spretnosti. Motivacijo zagotovimo tako, da se z 

učenci pogovorimo o njihovih trenutnih področjih uspehov in težav ter o tem, kako bi 

določene prilagoditve in spretnosti lahko pomagale izboljšati učinkovitost učenja in 

učne dosežke (Prater idr., 2014). Tako lahko ustrezno oblikujemo tudi cilje na področju 

samozagovorništva. Ker učitelji cilje običajno pišejo v tretji osebi, je posebej 

priporočljivo, da učenec oblikuje cilje na področju samozagovorništva v prvi osebi. 

Oblikovanje ciljev na takšen način učencu omogoča, da sprejme cilj kot osebno 

odgovornost (Wood idr., 2004).  

Pri izvajanju programov se je pokazala kot ključna tudi fleksibilnost izvajalcev 

programa. Čeprav so v programih oblikovali navodila za izvajanje (Hoffman in Field, 

1995; Martin in Marshall, 1995; Mishna in Muskat, 2004), so avtorji ugotovili, da je za 

uspešnost poteka programa pomembno, da vodja skupine upošteva dinamiko skupine 

in se ji sproti prilagaja. Za to je pomembna ustvarjalnost in fleksibilnost vodje skupine 
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(Mishna idr., 2012). Pri vodjih je tako tudi pomembno, da ustvarijo pravo mero podpore, 

vodenja in samostojnosti (Pocock idr., 2002). 

1.5.2 SPECIFIČNI VIDIKI OBLIKOVANJA DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV ZA 

SPODBUJANJE SPRETNOSTI SAMOZAGOVORNIŠTVA 

V nadaljevanju so predstavljeni najpomembnejši vidiki, ki so bili izpostavljeni v 

raziskavah programov za spodbujanje spretnosti na področju samozagovorništva.  

− Poučevanje socialnih spretnosti 

Poučevanje socialnih spretnosti se pogosto vključuje v delo z učenci z učnimi težavami 

(Kavale in Mostert, 2005). Tovrstni programi se usmerjajo na poučevanje specifičnih 

spretnosti vedenja. Pri tem je potrebno, da so za program zastavljena realna 

pričakovanja, so spretnosti dosegljive in da so v program vključeni vrstniki (Bierman, 

2004, v Košir idr., 2013). Programe poučevanja socialnih spretnosti so avtorji (v 

Nangle, 2010) opredelili kot pristop, ki se nanaša na poučevanje različnih spretnosti, 

pod katere spadajo na primer spretnosti komunikacije, asertivnosti, grajenja odnosov 

in reševanja socialnih problemov. Pri programu gre za direktno poučevanje spretnosti, 

ki se lahko dogaja v skupini ali pa v kombinaciji z individualno obliko. V skupinski obliki 

lahko srečanje postane le priložnost za socialno interakcijo, kjer se uporabijo socialne 

spretnosti, zato v takem primeru lahko korake socialnih spretnosti poučujemo 

individualno. Kljub temu ostali učenci v skupini predstavljajo model za ustrezne 

socialne spretnosti, skupinska dinamika pa omogoči različne priložnosti za učenje, ki 

jih individualna oblika ne omogoča. Dobro je, da imajo udeleženci skupine podobno 

stopnjo znanja, usvojenosti, oziroma primanjkljaja na področju socialnih spretnosti. 

Hkrati pa je lahko tudi učinkovito, če sodelujejo učenci različnih starosti, spola in 

usvojenih socialnih spretnosti na različnih ravneh. Kljub temu pa moramo poskrbeti, 

da je v taki skupini več vrstnikov med seboj podobnih. V skupinski obliki poučevanja 

socialnih spretnosti je težko ovrednotiti napredek po programu (prav tam).  

V programu poučevanja socialnih spretnosti sledimo naslednjim zaporednim stopnjam 

(Nangle, 2010): 

− predstavitev spretnosti z modeliranjem, poučevanjem, diskusijo, predstavitvami 

različnih primerov; 

− urjenje spretnosti z igro vlog in strukturiranimi dejavnostmi; 

− povratna informacija o izvajanju z diskusijo, samovrednotenjem, povratnimi 

informacijami s strani staršev in vrstnikov, analizo videoposnetkov in analizo 

lastnega vedenja; 

− načrtovanje in omogočanje generalizacije z načrtovanjem domačih nalog, vajo 

v naravnem okolju z vrstniki in zagotavljanjem socialnih priložnosti. 
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Poučevanje socialnih spretnosti predstavljata tudi avtorja McGinnis in Goldstein 

(1997), ki pa svetujeta sledenje naslednjim korakom:  

− Opredelitev spretnosti. Predstavimo korake, ki sestavljajo spretnosti. 

− Modeliranje spretnosti. Spretnost predstavimo z demonstracijo, tako da 

uporabimo vsaj dva primera oz. situaciji. Situacije naj bodo učencem znane, 

karakterji v situaciji pa naj bodo reprezentativni za skupino učencev. Vedenje, 

ki ga demonstriramo, naj bo predstavljeno v zaporednih korakih. Naenkrat 

prikažemo le eno spretnost. 

− Prepoznavanje, kdo izmed učencev potrebuje poučevanje določene spretnosti. 

Preko odprte razprave in pogovora se nato pogovorimo o tem, kdo izmed 

učencev še potrebuje učenje spretnosti zdaj in kdo kasneje v prihodnosti. 

Spodbudimo jih, da povedo, v katerih situacijah bi to spretnost potrebovali. 

− Izbira prostovoljca/-ko za igro vlog. Vsak član skupine naj odigra igro vlog, 

vendar najprej zaprosimo za prostovoljca, ki bi igro vlog začel. Opazovanje 

drugih učencev lahko spodbudi tiste učence, ki v igri vlog sprva nočejo 

sodelovati. 

− Priprava igre vlog. Glavni igralec naj izbere soigralca. Z njimi se pogovorimo o 

igri, tj. jim povemo vse pomembne informacije. 

− Izvajanje igre vlog. Spomnimo skupino, kaj je vloga vsakega od nastopajočih. 

Opazovalce spomnimo, da pozorno opazujejo, kako igralci izvedejo spretnost 

oziroma ali izvedejo ustrezne korake. 

− Povratna informacija o izvajanju. Povemo, kako so glavni igralci upoštevali 

predvidene korake. Najprej stranske igralce vprašamo, kako se jim je zdela igra 

vlog. Nato opazovalci delijo svoje mnenje o izvajanju spretnosti in drugih vidikih 

igre vlog, ki so jih opazili. Vodja skupine poudari pozitivne vidike, kako so igralci 

sledili korakom in posebej pohvali ali spodbudi učence glede sledenja 

posameznim korakom. Nazadnje poda mnenje o komentarjih drugih še glavni 

igralec; 

− Ponovno izvajanje igre vlog. Igra vlog se ponavlja, dokler ni vsak iz ekipe glavni 

igralec. Določimo lahko tudi domačo nalogo, tako da se dogovorimo, kdaj in kje 

bodo učenci spretnost uporabili še sami. 

− Majhne skupine 

Majhne skupine omogočajo, da člani skupine opazujejo drug drugega pri vadbi 

naučenih spretnosti, prejmejo pozitivne povratne informacije in govorijo o tem, kako so 

se počutili pred učno uro in po njej. Majhne skupine tudi omogočajo individualno 

verbalno spodbudo med samim urjenjem spretnosti (Test, Fowler in Wood, 2005; 

Wood idr., 2004).  
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− Igra vlog 

Tehnika igre vlog je bila uporabljena v večini programov, ki so poučevali spretnosti na 

področjih samozagovorništva (Test, Fowler in Wood, 2005). Igra vlog omogoča vadbo 

ciljnih vedenj, prejemanje verbalnih spodbud in opazovanje pozitivnih modelov (Wood 

idr., 2004) ter vadbo posameznih korakov neke spretnosti, ki so se je učenci naučili, v 

varnem okolju.  

Avtorji Rupnik idr. (2003) vidijo igro vlog kot eno izmed osrednjih metod izkustvenega 

učenja. Igra vlog omogoča spremembo mišljenja, stališč in razširitev nabora strategij. 

Uporabna je za poglabljanje naučene učne snovi ter tudi za spodbujanje razvoja 

medosebnih komunikacijskih spretnosti posameznika in sposobnosti splošnega 

funkcioniranja.  

Nameni uporabe pristopa igre vlog so (Mckeachie, 1995, v Rupnik idr., 2003): 

− učenci prakticirajo naučeno snov ali o njej razpravljajo; 

− učenci razvijajo vpogled v problematiko medosebnih odnosov; 

− učenci konkretizirajo obravnavane principe; 

− vzbujanje in vzdrževanje interesa pri učencih, zviševanje učne motivacije 

učencev; 

− omogočanje učencem ekspresijo čustev ter povečanje zavedanje lastnega 

čustvovanja. 

Učenci so pri nastopanju pogosto tesnobni. Pomembno je, da omogočimo tistim 

učencem, ki že v začetku izrazijo zadržke pred nastopanjem, neobvezno nastopanje. 

Sčasoma si lahko udeleženci premislijo ali se vključijo samo v dele aktivnosti (Wood 

idr., 2004). V začetku pa je predvsem pomembno, da igro vlog izvajamo v majhnih 

skupinah (Petrovič idr., 2004). Zagotoviti moramo tudi dovolj prostora, učenci pa se 

morajo za igro vlog javiti prostovoljno. Treba je zagotoviti dovolj časa, da učenci 

razvijejo vloge in vadijo vlogo, preden jo predstavijo. Pred izvajanjem igre lahko učence 

motiviramo z možgansko nevihto idej vloge. Možgansko nevihto določimo z 

vprašanjem, prav tako pa je pomembno, da omejimo čas podajanja idej (Petrovič idr., 

2004). Pomemben je tudi zaključni proces razlage, da so v vaji igrali vlogo, ne pa 

samega sebe (angl. de-rolling). Ob koncu jih vprašamo, kako so se počutili ob igranju, 

kaj bi naredili drugače. S tem tudi potrdimo, da je igre vlog konec. 

Igro vlog vodimo s pomočjo vprašanj. Vprašanja so namenjena tako igralcu, soigralcu 

kot tudi opazovalcu. V Preglednici 1 so navedeni primeri vprašanj. 
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Preglednica 1 

Primeri vprašanj, s pomočjo katerih vodimo igro vlog  

Udeleženec Vprašanja 

IGRALEC/-KA: 
- Kako se je počutil/-a pri ravnanju v situaciji? 

- S čim je bil/-a zadovoljen/-ljna, s čim ne? 

- Kaj bi rad/-a naredil/-a drugače? 

SOIGRALEC/-KA 
- Naj pove igralcu/-ki, kaj je čutil/-a na koncu igre. 

- Ali je igralec/-ka jasno podal/-a svoje sporočilo? 

- Ali je igralec/-ka poslušal/-a tudi njegovo/njeno mnenje in ga 

upošteval/-a?  

- Kaj mu/ji je bilo všeč pri nastopu igralca/-ke? 

- Ali bi želel/a, da bi igralec/-ka kaj napravil/-a drugače?  

OPAZOVALCI/-KE: 

 

- Je igralec/-ka odigral/-a pravilno ali se je na začetku 

opravičeval/-a, zagovarjal/-a samega/-o sebe?  

- Je igralec/-ka vztrajal/-a pri svojih potrebah?  

- Je igralec/-ka spoštoval/-a potrebe drugega?  

- Se je govorica telesa igralca/-ke skladala z verbalnim 

sporočilom, ali ga je zmedla? Je potrjevala izražena čustva? Je 

bil očesni stik pravilen? Je bila drža ustrezna, napadalna 

(agresivna) ali skrčena (pasivna)? 

Petrovič, E. P., Žnidarec, D. S., Dragoš, S. in Zadel, L. (2004). Asertivnost: Zakaj jo 

potrebujemo in kako si jo pridobimo. Argos.  

Po vsaki igri vlog se lahko pogovorimo tudi s pomočjo naslednjih primerov vprašanj 

avtorjev Bellhouse idr. (2005): 

− Je šlo po načrtu? 

− Kaj je bilo težje, kot ste pričakovali? 

− Ali se je končalo, kot ste želeli? 

− Ali bi kaj naredili drugače?  

 

− Treningi asertivnosti 

Treningi asertivnosti so namenjeni osebam s težavami na področju socialnih 

spretnosti. Biti asertiven pomeni izražati samozavest, nekaj zahtevati in vztrajati pri 

svoji trditvi, zato pa je trening asertivnosti učenje spretnosti za samozavestno vedenje 

in komunikacijo v socialnih situacijah (Hribar in Smolič, 2015; Petrovič idr., 2004). To 

pomeni, da asertiven posameznik v socialnih situacijah učinkovito izmenjuje in 

sprejema misli in občutke sebe in drugih (Elliot in Gremling, 1990, v Petrovič idr., 2004). 

Spretnosti, ki jih urimo pri treningu asertivnosti, so prepoznavanje svojih potreb, 

občutkov ter pri tem upoštevanje potreb in občutkov drugih. Trening asertivnosti, ki sta 

ga predstavili avtorici Petrovič Erlah in Žnidarec Demšar (2004) je bil oblikovan za 

mladostnike. Vseboval je uvodno srečanje in 11 tem, vsaka tema pa je vsebovala več 
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elementov v naslednjem v zaporedju: predstavitev izhodišč o določeni temi, diskusija 

v skupini, diskusija v paru ali manjših skupinah – samorefleksija, praktične vaje v paru 

ali manjših skupinah, povratna informacija po končanih vajah, posredovanje gradiva, 

domača naloga do prihodnjega srečanja in čas za evalvacijo. Sam trening naj bi trajal 

8 ali 10 srečanj po dve uri (Linden idr., 1986, Holland in Ward, 2007, v Hribar in Smolič, 

2015), možno pa je tudi, da traja v bloku od tri do pet dni v obliki nekajdnevnega tabora 

(Petrovič idr., 2004). Priročnik, ki sta ga avtorici pripravili v publikaciji Asertivnost; Zakaj 

jo potrebujemo in kako si jo pridobimo (2004), vsebuje tudi priprave za 11 tem in 

uvodno srečanje.  

− Poučevanje reševanja problemov 

Pristop, ki ga lahko uporabimo za spodbujanje spretnosti samozagovorništva, je tudi 

poučevanje reševanja problemov. Učenci se sistematično naučijo prepoznati problem 

in pripraviti načrt za reševanje problema. Strategija poučevanja, ki vključuje 

strukturirane diskusije reševanja problemov, je na primer s pomočjo vprašanj v treh 

zaporednih fazah (Wehemeyer idr., 2000, v Fiedler in Danneker, 2007):  

Faza 1: Kaj je moj cilj? 

− Kaj se želim naučiti? 

− Kaj vem zdaj? 

− Kaj moram spremeniti, da se naučim, česar ne znam, vem? 

− Kaj lahko naredim? 

 

Faza 2: Kaj je moj načrt? 

− Kaj lahko naredim, da se naučim, česar ne znam? 

− Kaj bi me lahko oviralo? 

− Kako lahko odstranim ovire? 

− Kdaj bom začel/-a? 

 

Faza 3: Kaj sem se naučil/-a? 

− Katere ukrepe sem izvedel/-a? 

− Katere ovire so bile odstranjene? 

− Kaj se je spremenilo o tem, česar ne vem? 

− Ali vem, kaj hočem vedeti?  

− Ocena okolja oz. programa 

Pri poučevanju samozagovorniških spretnosti je pomembna tudi ocena okolja oziroma 

programa. V preglednici 2 je predstavljen seznam, ki ga lahko uporabimo za pregled 

oziroma evalvacijo vključevanja in spodbujanja spretnosti samozagovorništva pri 

poučevanju tako v razredu kot tudi v izvenšolskih programih ali dejavnostih (Ziraldo 

idr., 2014). 
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Preglednica 2 

Ček lista za pregled vključevanja in spodbujanja samozagovorništva v razredu ali programu 

Strategija poučevanja Ja, strategijo 

uporabljam 

Ne še 

Poučujemo strategijo: stop, premisli, ukrepaj, preveri.   

Poučujemo postavljanje jasnih, neposrednih prošenj namesto 

namigovanja, predvidevanja. 

  

Spodbujamo razredno klimo, tako da: 

- uporabljamo strategije sodelovalnega učenja in učenja skozi 

igro; 

- direktno poučujemo socialne spretnosti. 

  

Poučujemo primerna asertivna vedenja, skozi modeliranje, igro 

vlog in delo v skupinah. 

  

Poudarjamo pomembnost nebesedne govorice in vadimo 

govorico telesa – očesni stik, prikimavanje, sproščenost, 

enakomeren ton glasu. 

  

Poučujemo ustrezno komuniciranje in spomnimo, da je zelo 

pomembno, kako nekaj povemo (spoštljivo, jasno, ... )  

  

Skozi primere iz življenja prepoznavamo možne situacije in 

vadimo spretnosti skozi igre, (zgodbe), zgodbe socialnih 

problemov, slike, igro vlog in skupinske diskusije. 

  

Pripravljamo možnosti za reševanje realnih socialnih problemov, 

skozi vsebine, igre in dejavnosti v majhnih skupinah.  

  

Z učenci se pogovarjamo o njihovih močnih področjih in 

potrebah, da lahko: 

- razumejo svoje zmožnosti, interese, potrebe in močna 

področja; 

- postavljajo lastne cilje; 

  

Spodbujajmo prevzemanje odgovornosti za samozagovorništvo.   

Ziraldo, L., Ball, S. in Ablett, L. (20. 2. 2014). Fostering Self-Advocacy – Tip Sheet. 

Ldatschool.ca. https://www.ldatschool.ca/fostering-self-advocacy-tip-sheet/  

V teoretičnih izhodiščih smo predstavili ključne pojme ter opisali nekatere pristope 

pomoči na različnih ravneh – od ravni šole do ravni dela v razredu, z manjšo skupimo 

ali posameznikom. Opisali smo pristope pomoči, ki podpirajo socialno-čustvene 

potrebe učencev, nato pa še splošne in specifične pristope pomoči za spodbujanje 

spretnosti, ki so pomembne za razvoj samozagovorništva pri učencih z učnimi 

težavami.  

V nadaljevanju predstavljamo program, ki smo ga oblikovali na podlagi ugotovitev in 

smernic predstavljenih programov, namenjenih spodbujanju spretnosti, ki so 

pomembne za razvoj samozagovorništva pri učencih z učnimi težavami.  
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Raziskava je zasnovana na predhodnih študijah, ki so proučevale učinke 

intervencijskih programov na različne komponente samozagovorništva (npr. Fiedler in 

Danneker, 2007; Field idr., 2003; Test, Fowler, Brewer idr., 2005). Učenje in 

poučevanje samozagovorništva sta tesno povezana s spodbujanjem socialno-

čustvenega področja pri učencih. Učenci z učnimi težavami so lahko zaradi številnih 

izzivov, s katerimi se srečujejo pri šolanju, na tem področju posebej ranljivi in 

potrebujejo dodatno podporo. Socialno-čustveno področje je namreč pomembno za 

učenčevo doseganje optimalnih učnih rezultatov učencev. Hkrati pogojujejo njihovo 

doživljanje sveta in samega sebe. Pomembno vplivajo na samopodobo, nadaljnje 

šolanje, zaposlovanje in uspešnost socialne integracije tudi po zaključku 

osnovnošolskega izobraževanja (Kavkler, 2004). Učenje in uporabo spretnosti 

samozagovorništva pogosto povezujemo s procesom učenčevega soustvarjanja 

individualiziranega programa (Test in Neale, 2004). Vključenost v oblikovanje lastnega 

individualiziranega načrta dela predstavlja odlično priložnost za krepitev tega 

vseživljenjsko pomembnega področja. Hkrati so avtorji (Test, Fowler, Brewer idr., 

2005) poudarili, da je treba spodbujati posamezne spretnosti že od začetka šolanja. 

Opozorili so, da je manj učinkovito, če se te spretnosti začnejo poučevati šele v 

obdobju prehajanja v srednjo šolo oziroma v odraslost. Kljub temu so nekateri avtorji 

(Cho in Kim, 2014; Fiedler in Danneker, 2007) ugotovili, da se učenja osnov 

samozagovorništva, ki so za tako sodelovanje učenca potrebne, pogosto ne vključuje 

v poučevanje in nudenje podpore učencem z učnimi težavami.  

Avtorji Test, Fowler, Brewer idr. (2005) so preko analize različnih opredelitev 

samozagovorništva in pregleda intervencij za spodbujanje samozagovorništva 

oblikovali teoretični okvir (model), ki lahko služi kot osnova za načrtovanje spodbujanja 

samozagovorništva tudi pri učencih z učnimi težavami in predstavlja izhodišče naše 

raziskave. Na osnovi omenjenega modela in priporočil različnih raziskav o potencialih 

učenja samozagovorniških spretnosti za učence z učnimi težavami se poraja 

vprašanje, kako tak model prenesti v izvenšolski počitniški program za učence. 

Večdnevni počitniški program s svojo organizacijo in potekom dela namreč predstavlja 

eno izmed celovitih in intenzivnih oblik izvenšolskega udejstvovanja učencev, ki 

omogoča doseganje številnih (izven)kurikularnih ciljev s poudarkom na socialnem in 

čustvenem področju. V tej luči nas je zanimalo, v kolikšni meri lahko te oblike dela 

izkoristimo tudi za učenje nekaterih samozagovorniških spretnosti pri učencih z učnimi 

težavami in brez njih. 

Pregled raziskav (npr. Test, Fowler in Wood, 2005) kaže, da je spremljanje učinkov 

tovrstnih intervencijskih programov s področja samozagovorništva poseben izziv. Zato 

smo v pričujoči, pilotno zasnovani raziskavi uporabili in ovrednotili različne pristope z 

namenom identificiranja načinov, ki najmanj ovirajo neposredno delo z učenci. 
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Podobno smo izbirali in preizkusili različne dejavnosti v naravi, prilagojene za učenke 

in učence 5. in 6. razreda. Najučinkovitejše elemente intervencijskih programov iz 

tujine smo prilagodili ter oblikovali celovit program večdnevnega programa za učence. 

Načrtovane dejavnosti so bile prilagojene za delo v majhnih skupinah in so vključevale 

različna za samozagovorništvo pomembna področja (poznavanje sebe, poznavanje 

virov pomoči in odnos do lastnih učnih rezultatov, komunikacijske spretnosti in odnos 

do drugih in samozagovorništvo v socialnem okolju).  

2.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 

Namen raziskave je oblikovanje in evalvacija celovitega programa samozagovorništva 

za učence z učnimi težavami. Z oblikovanjem programa želimo prenesti ugotovitve 

podobnih programov iz tujine v lokalno okolje, pri čemer izhajamo iz izhodiščnega 

teoretičnega modela razvijanja spretnosti samozagovorništva (Test, Fowler, Brewer 

idr., 2005). Dejavnosti oziroma program so umeščeni v izvenšolsko okolje, ki za 

učence predstavlja vir socialnih stikov in možnosti uporabe, preizkušanja spretnosti v 

heterogenih skupinah, v katerih sodelujejo učenci z učnimi težavami in brez njih. V 

okviru evalvacije programa želimo preveriti učinkovitost oziroma kazalnike napredka 

na nekaterih za samozagovorništvo pomembnih področjih (poznavanje sebe in 

svojega učenja, poznavanje virov pomoči in odnos do lastnih učnih rezultatov, 

komunikacijske spretnosti ter odnos do drugih in samozagovorništvo v socialnem 

okolju). Nenazadnje pa smo želeli preveriti tudi uporabnost tehnik pridobivanja 

podatkov, uporabljenih v raziskavi.  

Na podlagi raziskovalnega problema smo določili naslednje cilje raziskave: 

− Oblikovati petdnevni program razvijanja področij samozagovorništva za učence 

z učnimi težavami. 

− Izvesti program v okviru počitniškega tabora. 

− Ovrednotiti učinkovitost petdnevnega programa:  

− na področju poznavanja lastnega načina učenja, virov pomoči in spretnosti 

sodelovanja v socialnem okolju preko samoocene učencev pred in po 

programu; 

− na področju komunikacijskih spretnosti učencev pred in po izvajanju 

programa. 

− Oblikovati smernice za spodbujanje komunikacijskih spretnosti na področju 

samozagovorništva. 

− Ovrednotiti uporabljene pristope za beleženje napredka oz. spremljanja učinkov 

večdnevnega programa na področju samozagovorništva (ki se izvaja v obliki 

počitniškega tabora). 
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2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

V skladu s predstavljenim raziskovalnim problemom in cilji raziskave smo opredelili 

naslednja raziskovalna vprašanja (RV): 

RV1: V kolikšni meri lahko s programom izboljšamo področja samozagovorništva, kot 

so poznavanje sebe, poznavanje virov pomoči in odnos do lastnih učnih rezultatov ter 

samozagovorništvo v socialnem okolju, pri učencih z učnimi težavami, vključenih v 

program? 

RV2: V kolikšni meri lahko izboljšamo komunikacijske spretnosti učencev z učnimi 

težavami, vključenih v program? 

RV3: Kako in v kolikšni meri lahko z oblikovanim počitniškim programom spodbujamo 

različna področja samozagovorništva pri učencih z učnimi težavami, ki so zaključili 5. 

oziroma 6. razred osnovne šole? 

2.4 METODOLOGIJA 

Izvedli smo pilotno raziskavo, s katero smo skušali v program počitniškega tabora 

vpeljati dejavnosti za razvijanje spretnosti, ki so ključne za oblikovanje 

samozagovorništva. V raziskavi smo uporabili kombinacijo kvalitativnega in 

kvantitativnega raziskovalnega pristopa. Uporabili smo multiplo študijo primera, v 

kateri smo program ovrednotili z vidika učencev (preko vprašalnika za samooceno 

spretnosti, ki so ključne za razvoj samozagovorništva za učence), vedenja učencev 

oziroma izvajanja spretnosti (preko testa vedenjske asertivnosti) ter z vidika izvajalk 

programa (preko dnevniških zapisov).  

V nadaljevanju so opisane nekatere značilnosti funkcioniranja v raziskavo vključenih 

učencev ter podrobno opisane tehnike pridobivanja podatkov.  

2.4.1 Opis vzorca 

V vzorec so bili vključeni 4 učenci, ki obiskujejo 5. ali 6. razred osnovne šole in so v 

šoli prepoznani kot učenci z učnimi težavami (splošnimi ali specifičnimi). Vzorec je bil 

namenski, saj smo učence, primerne za sodelovanje, k programu povabili po vnaprej 

določenih merilih (učenci v šolskem letu 2019/2020 obiskujejo 5. ali 6. razred osnovne 

šole, obravnavani so na eni od stopenj petstopenjskega modela pomoči in podpore za 

učence z učnimi težavami ali usmerjeni v izobraževalni program devetletne osnovne 

šole s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, so prijavljeni na tabor, 

hkrati njihovi starši soglašajo, da otroci sodelujejo v programu). Vsi učenci so bili v 

tabor povabljeni po predlogu svetovalnih delavk oziroma učiteljic. Pri vseh učencih so 
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strokovne delavke poleg učnih težav izpostavile tudi težave na socialno-čustvenem 

področju. 

V nadaljevanju predstavljamo še nekatere značilnosti funkcioniranja učencev, ki smo 

jih pridobili pred izvedbo programa. 

− UČENEC A 

Učenec je bil v preteklem šolskem letu vključen v proces individualne in skupinske 

oblike pomoči (3. stopnja petstopenjskega modela pomoči). Na urah pomoči je učenec 

dobro sodeloval. Učiteljica pove, da je učenec rad pomagal ostalim vrstnikom in 

učiteljicam. Kljub temu je pri učencu opažala nekatere težave na področju vedenja, kot 

so ljubosumje, težave v medvrstniških odnosih ter tudi draženje s strani vrstnikov. 

Vrstniki so ga tudi zlahka zavedli h kršitvi pravil, izkazoval je opozicionalno vedenje in 

impulzivnost. Učiteljica je opisala, da je bil učenec pogosto trdno prepričan v svoj prav 

in ga je bilo v pogovoru težko prepričati o nasprotnem. Učenec je manj sodeloval, se 

»skril« pri urah pomoči, če je bilo na uri prisotnih več učencev. Opazila je tudi 

pojavljanje čustvenih težav. Učenec je izkazoval nezadovoljstvo s sabo na nekaterih 

področjih učenja, hkrati pa manjšo kritičnost na področjih težav ter izkazoval občutke 

manjvrednosti. Kazal je tudi nihanje motivacije za učenje, težave je med poukom 

zamolčal ter jih skušal reševati sam.  

− UČENEC B  

Učenec je bil v preteklem šolskem letu vključen v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Učenec je pri urah dodatne strokovne 

pomoči sodeloval, je bil prijazen in sodeloval pri pogovoru z izvajalko pomoči, čeprav 

je deloval nekoliko zadržan. Težave na področju branja in pisanja je s spodbudami in 

s pomočjo uspel delno kompenzirati, kazal pa je več težav na področju organizacije 

svojega dela in pri sledenju korakov nalog branja in pisanja. Večkrat je tudi prenehal z 

nalogami in kazal nižje prepričanje v lastne zmožnosti. Učenec je imel ožji krog 

prijateljev, s katerimi se je razumel, vendar je potreboval več pomoči pri navezovanju 

novih stikov.  

− UČENEC C 

Pri učencu so bile v preteklem šolskem letu prisotne učne težave na več področjih, ki 

so posledica nižje učne motivacije ter neugodnih družinskih razmer zaradi finančnih 

težav ter socialno-kulturne prikrajšanosti. Učenec je v šoli zavračal več pristopov 

pomoči in ponujenih programov. Učiteljica je opazila, da je učencu primanjkovalo 

organizacijskih strategij pri učenju in delu v šoli ter tudi na področju skrbi zase. Slabo 

je imel razvite učne strategije, njegova pripravljenost za delo pa je bila šibka. Učenčeva 

družina je izkazovala manjšo pripravljenost za sodelovanje. V odnosih z vrstniki pa je 

bil zaprt vase in negotov. 
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− UČENEC D 

Učenec je dosegal slabše učne uspehe in izkazoval splošne učne težave, ki so 

predvsem kot posledica neugodnih družinskih razmer. Učne težave so bile prisotne 

predvsem na področjih splošne učne motivacije, branja in pisanja, prav tako na 

področjih socialnega in emocionalnega funkcioniranja. Učenec je bil vključen v različne 

počitniške dejavnosti, ki jih je organizirala šola. Dejavnosti se je z veseljem udeleževal, 

saj tako ni bil osamljen med poletnimi počitnicami. Učiteljica pove, da je učenec med 

šolskim letom sprejemal pomoč odraslih. Pri tem je sodeloval in imel do odraslih 

primeren odnos. Vseeno pa je učenec kazal tudi težave na področju vedenja. Pogosto 

je prihajal v konflikte z vrstniki ter imel več težav pri vzpostavljanju in ohranjanju 

prijateljstev. Težave je kazal tudi na področju emocionalnega funkcioniranja, kjer so se 

pojavljala nihajoča stanja potrtosti, občasno pa je deloval tudi brezbrižen do vrstnikov.   

2.4.2 Merski pripomočki  

Podatke smo pridobivali s pomočjo dveh pripomočkov – anketnega vprašalnika in testa 

asertivnosti, s katerima smo podatke pridobili pred izvajanjem programa in po njem, 

ter analize dnevniških zapisov, s pomočjo katerih smo pridobili podatke z vidika 

izvajanja spretnosti učencev ter z vidika izvajalk programa. V nadaljevanju so 

predstavljeni uporabljeni merski pripomočki ter tehnike in postopek pridobivanja ter 

obdelave podatkov.  

Za lažji pregled merske pripomočke in postopek pridobivanja obdelave podatkov 

predstavljamo v preglednici 3. V nadaljevanju pa so merski pripomočki še podrobneje 

opisani.  

Preglednica 3 

Pregled uporabljenih merskih pripomočkov in postopka obdelave podatkov 

Merski 
pripomoček in 
kdaj je bil vključen 
v proces raziskave 

Namen Pridobivanje podatkov Obdelava 
podatkov 

Vprašalnik za 
samooceno 
spretnosti, ki so 
ključne za razvoj 
samozagovorništva 
za učence 
 
Pred izvajanjem 
programa 
 
Po izvajanju 
programa (dva dni 
po izvedenih 
dejavnostih) 

Samoocena učencev 
na področju  
‐ poznavanja sebe,  
‐ poznavanja virov 

pomoči in odnosa 
do lastnih učnih 
rezultatov,  

‐ odnosa do drugih 
in 
samozagovorništva 
v socialnem okolju 

Podane so bile trditve, ki 
so se nanašale na 
področja, ključna za razvoj 
samozagovorništva: 
- poznavanje sebe: 

poznavanje močnih 
področij in težav pri 
učenju, poznavanje 
uspehov; 

- poznavanje virov 
pomoči v okolju ter 
lastnih virov moči: 
povezovanje značilnosti 
težav s strategijami 
učenja, postavljanje 

Primerjali 
smo 
samooceno 
pred in po 
izvajanju 
tabora. 
 
Podane 
odgovore na 
odprta 
vprašanja 
smo 
kvantificirali 
in tako 
kvalitativno 
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ciljev, poznavanje 
možnosti virov pomoči v 
okolju; 

- odnos do drugih in 
samozagovorništvo v 
socialnem okolju: 
sodelovanje v majhnih 
skupinah, podajanje 
mnenja, izražanje 
prošnje za pomoč, 
podajanje komplimenta. 

Učenci so podano trditev 
ovrednotili na ocenjevalni 
lestvici. Ob posamezni 
trditvi je bilo podano še 
odprto vprašanje.  

ocenili 
ustreznost 
podanega 
odgovora na 
odprto 
vprašanje 
pred in po 
izvajanju 
programa.  
 

Test vedenjske 
asertivnosti 
 
Pred izvajanjem 
programa 
 
Po izvajanju 
programa (dva dni 
po izvedenih 
dejavnostih) 

Oceniti 
komunikacijske 
spretnosti (izražanje 
svojega mnenja, 
oblikovanje in 
izražanje prošnje za 
pomoč, podajanje 
komplimenta ter 
soočanje z jezo druge 
osebe) preko 
opazovanja izvajanja 
spretnosti 

Opazovali smo izvajanje 
različnih dejavnosti in s 
pomočjo ocenjevalne 
lestvice ocenjevali različne 
elemente, pomembne za 
komunikacijo, npr.:  

- vzpostavljanje 
očesnega stika; 

- glasnost govora; 
- drugi vidiki izvajanja 

spretnosti. 

Primerjali 
smo 
izvajanje 
spretnosti 
pred 
izvajanjem 
tabora in po 
njem.  

Dnevniški zapisi 
 
Dnevno 
 

 

Evalvacija 
vključevanja učencev 
v dejavnosti 
počitniškega programa  

Vodje so zapisovale delno 
strukturirane refleksije z 
vidika: 
- vrednotenja odzivanja 

učencev z učnimi 
težavami na dejavnosti 
v majhnih skupinah; 

- vrednotenja z vidika 
izvajanja dejavnosti. 

 

Sledili smo 
postopku 
analize 
besedila: 
kodiranje 
besedila,  
identificiranje 
pojmov, 
izbira in 
povzetek 
osnovnih 
tem. 
 
 

 

2.4.2.1 Vprašalnik za samooceno spretnosti, ki so ključne za razvoj 

samozagovorništva za učence  

Vprašalnik za samooceno spretnosti, ki so ključne za razvoj samozagovorništva (glej 

prilogo 1), vsebuje 12 trditev s pripadajočimi odprtimi vprašanji. Vključene trditve in 

vprašanja se nanašajo na tri v raziskavi proučevana področja: (1) poznavanje sebe, 

(2) poznavanje virov pomoči in odnos do lastnih učnih rezultatov ter (3) odnos do 

drugih in samozagovorništvo v socialnem okolju. Pri oblikovanju vprašalnika smo se 
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naslonili na pristop »testnih vprašanj« (angl. probe questions), ki so jih v raziskavo 

vključili avtorji Brunello-Prudencio (2001) ter Test in Neale (2004), po zgledu avtorjev 

Van Reusen idr. (1989, v Test in Neale, 2004). Učenci so podali odgovor na enake 

trditve pred izvajanjem programa in po njem, svoje odgovore pa so označili na 

petstopenjski lestvici (1 – ne drži zame; 2 – bolj ne drži, kot drži zame; 3 – ne vem; 4 

– bolj drži, kot ne zame; 5 – da, drži zame). 

Na vprašanja odprtega tipa so učenci odgovarjali pisno. Odgovore smo ovrednotili 

glede na kakovost vsebine odgovora s pomočjo točkovanja odgovorov na 4-stopenjski 

lestvici. Za oceno kakovosti odgovorov smo upoštevali naslednje kriterije:  

− 0 – Odgovora ni bilo ali pa je učenec odgovoril z »ne vem«. 

− 1 – Odgovor ni bil povezan s specifičnim vprašanjem. 

− 2 – Odgovor je bil povezan z vprašanjem, ni pa bil specifičen. 

− 3 – Odgovor je bil ustrezen, s specifičnimi podrobnostmi.  

Z vrednotenjem odgovorov smo želeli pridobiti sistematičen vpogled v vsebino 

odgovora, ki so ga navedli učenci pred taborom in po njem. Kot izkazan napredek po 

taboru smo upoštevali, da je učenec po izvedenem programu podal bolj natančen 

odgovor z več podrobnostmi.  

Vprašalnik za samooceno spretnosti, ki so ključne za razvoj samozagovorništva za 

učence, smo oblikovali po zgledu različnih vprašalnikov iz publikacije »Take ten 

series« avtorjev Eaton idr. (2000, v »Self-advocacy«, 2013, Vavra in Calgary Learning 

Centre, 2003, v »Self-advocacy«, 2013). Trditve z dodatnimi vprašanji so bile 

razdeljene na tri že omenjena področja samozagovorništva (poznavanje sebe, 

poznavanje virov pomoči in odnos do lastnih učnih rezultatov, odnos do drugih in 

samozagovorništvo v socialnem okolju). 

Za področje poznavanja sebe so bile oblikovane naslednje štiri trditve s pripadajočimi 

odprtimi vprašanji, ki so se nanašala predvsem na področje učenja: 

1. Znam opisati, kaj mi gre dobro v šoli, kaj se lahko dobro naučim. 

Lahko našteješ nekaj primerov? 

2. Vem, s kakšnimi težavami se srečujem pri učenju. 

Lahko našteješ nekaj primerov? 

3. Vem, kje bi se rad/a izboljšal/-a pri učenju v šoli in kako to doseči. 

Kaj ti pri tem pomaga? 

4. Znam se dobro naučiti šolsko snov. 

Snov se lahko naučim dobro, tako da ... 

Za področje poznavanje virov pomoči in odnos do lastnih učnih rezultatov so bile 

oblikovane naslednje štiri trditve s pripadajočimi odprtimi vprašanji, ki se nanašajo na 

ožje vire pomoči ter odzivanje na učne težave: 

1. Če ne razumem razlage ali učne snovi, vem, na koga se moram obrniti po 

pomoč. 
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Kaj narediš? 

2. Vem, kaj mi gre dobro pri učenju in sem ponosen/-na na svoje dosežke. 

3. Če naletim na težke naloge v šoli, jih poskušam rešiti. 

Kako se spoprimeš z njimi? 

4. Težave, ki jih imam pri učenju, znam opisati učiteljici.  

Kdaj bi svoje težave opisal/-a učiteljici? 

Za področje odnos do drugih in samozagovorništvo v socialnem okolju so bile 

oblikovane naslednje štiri trditve s pripadajočimi odprtimi vprašanji: 

1. Znam in si upam povedati svoje ideje, ko delam z vrstniki/-cami v skupini.  

Napiši še, zakaj? 

2. V skupini si upam na glas postaviti vprašanje.  

Če si ocenil/-a trditev z 1 ali 2, napiši še, zakaj ne? 

3. Ne pustim, da me drugi zbadajo, se norčujejo iz mene.  

Napiši še, zakaj? 

4. Znam se potruditi za to, da bom dober/-ra prijatelj/-ica.  

Kaj narediš? 

2.4.2.2 Test vedenjske asertivnosti 

Drugi uporabljeni preizkus je Test vedenjske asertivnosti, ki smo ga oblikovali z 

namenom ocenjevanja komunikacijskih spretnosti (glej prilogo 2). Pri tem smo se 

naslonili na pristop ocenjevanja konkretnih primerov situacij iger vlog (Bornstein idr., 

1977). Test vsebuje situacije za igro vlog, ki predvidevajo uporabo štirih spretnosti, 

pomembnih za učinkovito komunikacijo. Uporabljene situacije se med seboj v 

raziskavah razlikujejo. Za test vedenjske asertivnosti smo tako oblikovali štiri situacije, 

ki so preverjale komunikacijske spretnosti, naučene med programom. Komunikacijske 

spretnosti, ki smo jih vključili v preizkus, so izražanje svojega mnenja, oblikovanje 

prošnje za pomoč, podajanje komplimenta ter soočanje z jezo druge osebe.  

S testom vedenjske asertivnosti smo ovrednotili učenčev odziv na dano situacijo v igri 

vlog. S pomočjo opazovalne lestvice smo ovrednotili posamezne elemente: očesni stik 

s sogovorcem, primernost glasnosti govora in uspešnost izvedbe naučenih vidikov 

izvajanja določene spretnosti (izražanje svojega mnenja, oblikovanje prošnje za 

pomoč, podajanje komplimenta ter soočanje z jezo druge osebe), ki so bolj podrobno 

opisane v nadaljevanju.  

Očesni stik s sogovorcem smo vrednotili po naslednjem kriteriju:  

− 0 – ne vzpostavlja očesnega stika;  

− 1 – vzpostavi malo očesnega stika;  

− 2 – delno vzpostavi očesni stik;  

− 3 – ustrezno vzpostavlja očesni stik.  
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Glasnost govora smo ovrednotili s pomočjo kriterija: 

− 1– zelo nizka glasnost, komaj slišen/preglasen govor;  

− 2 – govor je slišen, vendar tih/glasen;  

− 3 – ustrezna glasnost govora.  

Posamezne spretnosti smo ovrednotili tudi glede na ustreznost izvedbe spretnosti, s 

pomočjo transkripcije in kriterija, ki se je nanašal na upoštevanje naučenih vidikov 

izvajanja spretnosti skozi dejavnosti za spodbujanje komunikacijskih spretnosti.  

− 0 – neustrezna izvedba spretnosti;  

− 1 – delno ustrezna izvedba spretnosti;  

− 2 – ustrezno izvedena spretnost. 

Pri tem smo kot ustrezno izvedeno spretnost upoštevali naslednje izkazane vidike 

spretnosti.   

Za spretnost izražanje svojega mnenja: 

− Uporabi obliko jaz sporočila, ne zmerja druge osebe. 

− Jasno pove, kaj želi od druge osebe. 

Za spretnost oblikovanje prošnje za pomoč: 

− Jasno sporoči bistvo prošnje. 

− Sporoči razlog za prošnjo. 

Za spretnost podajanje komplimenta: 

− Pove, kaj je oseba naredila dobro. 

− Kompliment sporoči jasno. 

Za spretnost soočanje z jezo druge osebe: 

− Vpraša osebo, zakaj je jezna oziroma izpostavi jezo druge osebe. 

− Mirno predlaga osebi rešitev za problem oziroma pojasni svoje vedenje. 

2.4.2.3 Dnevniški zapisi 

Dnevniške zapise smo vključili v raziskavo, da bi z njihovo pomočjo podkrepili ostale 

ugotovitve, pridobljene s pomočjo preizkusov, in dobili globlji vpogled v učinke 

izvedenega programa. Dnevniške zapise smo vključili z namenom povečanja 

veljavnosti rezultatov. Avtorji Test, Brewer in Wood (2005) so takšen pristop predlagali 

zaradi zagotavljanja večje transparentnosti pri vrednotenju vloge raziskovalca v okviru 

programa in njegovih učinkov. Raziskovalec naj bi v svojih zapisih sistematično 

vrednotil posamezne vidike izvedenih dejavnosti. Hkrati raziskovalec pojasni svoj 

pogled – prepričanja, vrednote, pričakovanja, ki bi lahko pomembno vplivala na izide 

programa. Primer dnevniškega zapisa je v prilogi 3. 
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Dnevniški zapisi so vsebovali datum, zapis vodje dejavnosti v obliki odgovorov na 

naslednja vprašanja o odzivanju učencev z učnimi težavami na dejavnosti: 

− Ali je bila dejavnost ustrezna za učence z učnimi težavami? 

− Ali je večina učencev z učnimi težavami sodelovala? 

− Kakšne učinke oziroma posledice je imela dejavnost za učence z učnimi 

težavami? 

Dnevniški zapisi so vključevali naslednja vprašanja z vidika vodenja dejavnosti:  

− Kako zahtevna je bila dejavnost za izvajanje? 

− So bile tehnike in metode ustrezne za to dejavnost? 

− Kaj je bilo posebej dobro? 

− Kaj bi lahko izboljšali?  

− Kako so se vodje odzvale na dejavnosti, bi izpostavila kakšne posebnosti?  

− Zaključna misel in ideje za naprej. 

2.4.3 Postopek zbiranja podatkov  

Za povabilo učencev k sodelovanju v raziskavi (udeležbo na počitniškem taboru) smo 

najprej kontaktirali specialne in rehabilitacijske pedagoginje, ki so zaposlene na več 

okoliških osnovnih šolah. Z njihovim posredovanjem se je v raziskavo prvotno vključilo 

9 učencev s splošnimi ali pa specifičnimi učnimi težavami, vključenih v 4. do 6. razred 

osnovne šole. Izmed devetih učencev, ki smo jih nameravali vključiti v raziskavo, se 

ena učenka počitniškega tabora ni udeležila, dva učenca sta prišla na tabor dan 

kasneje in ju zato v raziskavo nismo mogli vključiti. Dva učenca sta tabor predčasno 

zapustila zaradi zdravstvenih težav. Tako smo v raziskavo vključili le 4 učence. Pred 

taborom smo od staršev pridobili soglasja o pridobivanju podatkov o učencih, od 

specialnih pedagoginj oziroma svetovalnih delavk, ki vodijo osebne mape učencev, pa 

smo pridobili informacije o funkcioniranju učencev. Preko organizacije Rdeči križ se je 

na počitniški tabor prijavilo dodatnih 36 učencev, starih od 7 do 13 let. 

Tabor je bil oblikovan kot počitniški aktivni tabor v naravi, za namen raziskave pa so 

bile v program vključene dejavnosti, ki pri učencih spodbujajo spretnosti z različnih 

področij samozagovorništva. Program tabora je vključeval delavnice z manjšimi 

skupinami po 12 učencev, ki so se nanašale na razvijanje področij samozagovorništva. 

Skupine so sestavljali vrstniki tako z učnimi težavami kot brez njih. Skupno se je 

počitniškega tabora udeležilo 40 učencev. Majhne skupine, kjer smo izvajali dejavnosti 

s področij samozagovorništva, so bile zato oblikovane v tri skupine, glede na starost 

učencev. V prvo skupino so bili vključeni učenci do 2. razreda (16 učencev), v drugo 

učenci 3. in 4. razreda (12 učencev) ter v tretjo učenci 5. in 6. razreda (12 učencev). Iz 

zadnje skupine smo tako v vzorec vključili 4 fante, od tega sta dva v šolskem letu 

2019/2020 zaključila 5. razred, dva pa 6. razred osnovne šole.  
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Vprašalnik za samooceno spretnosti, ki so ključne za razvoj samozagovorništva, so 

učenci izpolnili pred izvajanjem tabora in po njem. Vprašalnike so učenci reševali 

pisno. Zaradi zagotavljanja razumevanja navodil in trditev smo pri izpolnjevanju 

vprašalnika posamezno trditev glasno prebrali za vse učence, nato pa še pripadajoče 

vprašanje. Učenci so samostojno označili oceno na ocenjevalni lestvici in svoj odgovor 

na odprto vprašanje zapisali na ustrezno mesto v vprašalniku. Med izpolnjevanjem 

vprašalnika so imeli tudi možnost, da postavijo morebitno vprašanje.  

Test vedenjske asertivnosti je bil izveden individualno s posameznim učencem. 

Izveden je bil prav tako pred izvedbo tabora in po njem. Razložili smo navodila in s 

testnim primerom preverili, ali so jih razumeli. Pred izvajanjem testa vedenjske 

asertivnosti smo preverili, ali imajo učenci morebitna dodatna vprašanja. Situacijo smo 

prebrali in zaigrali, učenec pa se je odzval na predlagano situacijo. Njihove odzive smo 

posneli in na podlagi posnetkov zapisali transkripcijo. Situacije so bile enake v obeh 

izvajanjih testa – pred izvajanjem tabora in po njem. Med dejavnostmi učenja 

komunikacijskih spretnosti smo spremljali, ali so se učenci aktivno udeležili posamezne 

igre vlog ali ne.  

Po vsakem sklopu delavnic smo ovrednotili doseganje ciljev dejavnosti in dogajanja v 

skupini preko zapisov v dnevniku (vodje dejavnosti). Preko dnevniških zapisov smo 

spremljali uspešnost vključevanja dejavnosti v program počitniškega tabora. Dnevnik 

smo dopolnjevale tri vodje na taboru, ki smo izvajale dejavnosti v malih skupinah.   

Zadnji dan počitniškega tabora (dva dni po zadnjem dnevu izvajanja dejavnosti za 

spodbujanje spretnosti samozagovorništva v majhnih skupinah) so učenci ponovno 

izpolnili vprašalnik za samooceno spretnosti, ki so ključne za razvoj 

samozagovorništva za učence in rešili test vedenjske asertivnosti. Na ta način smo 

preverili učinke po izvedbi programa na različnih opazovanih področjih, torej katera 

znanja glede poznavanja sebe, poznavanje virov pomoči in odnos do lastnih učnih 

rezultatov, odnosa do drugih ter samozagovorništva v skupini ter komunikacijske 

spretnosti so učenci pridobili med programom. 
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2.4.4 Opis obdelave podatkov 

Podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo trditev na ocenjevalni lestvici vprašalnika za 

samooceno spretnosti, smo primerjali glede na podano samooceno učencev pred 

taborom in po taboru. Odgovore učencev na odprta vprašanja pri posameznih trditvah 

smo predstavili opisno, jih številčno ovrednotili glede na kakovost odgovora in jih 

primerjali pri posameznem učencu pred izvedbo programa in po njej. Trditve s 

pripadajočimi odgovori smo razdelili po področjih, na katera so se nanašala. Rezultate 

smo nato predstavili za vsakega učenca posebej ter nato primerjali rezultate glede na 

področja. Razlike v samoocenah učencev, ovrednoteno oceno odgovorov na odprta 

vprašanja (v nadaljevanju ocena odgovora) in ovrednoteno oceno izvedbe spretnosti 

na ocenjevalni lestvici pred in po izvajanju programa, smo prikazali z razlikami: 

 

− +/++/+++: samoocena/ocena odgovora ali izvedbe spretnosti po izvajanju 

programa je bila za eno/dve/tri ocene na ocenjevalni lestvici višja kot pred 

izvajanjem programa; 

− 0: med samooceno/oceno odgovora ali izvedbe spretnosti pred in po izvajanju 

programa ni bilo razlik; 

− -/--: samoocena/ocena odgovora ali izvedbe spretnosti po izvajanju programa 

je bila za eno/dve oceni na ocenjevalni lestvici nižja kot pred izvajanjem 

programa. 

 

Na enak način smo primerjali razliko med ocenami testa vedenjske asertivnosti pred 

izvajanjem tabora in po njem. Po zgoraj navedenem kriteriju smo ovrednotili razliko 

med ocenami na ocenjevalnih lestvicah z vidika očesnega stika, glasnosti govora in 

izvajanja korakov spretnosti. Njihove odzive smo zapisali in jih predstavili tudi opisno.  

Kvalitativno smo analizirali vsebino dnevniških zapisov, da bi ugotovili pomembne 

poudarke oblikovanja in izvajanja programa v sklopu počitniškega tabora (glej prilogo 

3). Besedilu smo najprej opredelili kode prvega reda, nato pa opredelili kategorije 

višjega reda. Glavne ugotovitve oziroma poudarke smo predstavili preko štirih ključnih 

kategorij, ki so se najpogosteje pojavljale v dnevniških zapisih.  
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2.4.5 Predstavitev programa tabora  

Preglednica 4 

Program počitniškega tabora 

Prihod  

NEDELJA 

1. dan 

PONEDELJEK 

2. dan 

TOREK 

3. dan 

SREDA 

4. dan 

ČETRTEK 

5. dan 

PETEK 

/ Bujenje Bujenje Bujenje Bujenje Bujenje 

/ 
Jutranja telovadba – 
tek 

Jutranja 
telovadba 

Jutranja 
telovadba 

Jutranja 
telovadba 

Jutranja 
telovadba 

 Zajtrk Zajtrk Zajtrk Zajtrk Zajtrk 

/ 
Delo v majhnih 
skupinah – 
samozavedanje 

Pospravljanje in ocenjevanje sob 

Zaključevanje 

in 
predstavitev 
vasi 

/ 

Sprehod in kopanje 
v potoku Nadiža 
 

Delo v majhnih 
skupinah – 
poznavanje 
virov pomoči 
ter reševanje 
problemov 

Gozdni 
zaklad 

Oblikovanje 
reklamnega 
plakata za 
izbrano 
prostovoljno 
društvo 

Vodne 
štafetne igre 

/ Štafetne igre 

Delo v 
majhnih 
skupinah – 
poznavanje 
čustev in 
medosebne 
spretnosti 

Moja vas 
Pakiranje in 
ocenjevanje 
sob 

 Kosilo Kosilo Kosilo Kosilo Kosilo 

/ 

Delo v majhnih 
skupinah – 
zavedanje svojega 
učenja  

Delo v majhnih 
skupinah – 
komunikacijske 
spretnosti in 
asertivnost 

Pohod in 
obisk 
prostovoljskega 

gasilnega 
društva  

Sprehod in 
kopanje v 
potoku 
Nadiža 

Podelitev 
diplom 

Spoznavanje 
drug 
drugega ter 
postavljanje 
pravil 

Obisk 
prostovoljskega 
društva – Rdeči križ 

Obisk 
prostovoljskega 
društva – 
Gorsko 
reševalno 
društvo s psi 

Prosti čas 
Prosti čas in 
ustvarjalne 
delavnice 

Odhajanje 

Prosti čas in 
ustvarjalne delavnice 

Večerja Večerja Večerja Večerja Večerja / 

 Večerne 
dejavnosti 

Kurjenje in druženje 
ob tabornem ognju 

Kurjenje in 
druženje ob 
tabornem ognju 

Potopisno 
predavanje – 
Nepal 

Kurjenje in 
druženje ob 
tabornem 
ognju 
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2.4.5.1 Splošni opis programa 

Počitniški tabor je potekal pet dni. Vanj so bile vključene različne športne, umetniške 

dejavnosti ter dejavnosti za spodbujanje spretnosti samozagovorništva. Potek 

dejavnosti po dnevih je predstavljen v preglednici 4. Najprej je podrobneje predstavljen 

potek celotnega programa, nato pa so natančno opisane usmerjene dejavnosti za 

razvijanje spretnosti, ki spodbujajo razvoj samozagovorništva (glej dejavnosti v 

majhnih skupinah ter dejavnosti sodelovanja v skupini v preglednici 4). Nekatere 

izvedene dejavnosti smo oblikovali sami (npr. prepoznavanje močnih področij in 

področij težav ...), večino usmerjenih dejavnosti pa smo v program vključili po zgledu 

dejavnosti različnih avtorjev (npr. Betts, 2005; MacConville, 2008; Palmer-Roach in 

Childs, 2017; Shapiro, 2004; itd.). Potek dni in posameznih dejavnosti v majhnih 

skupinah so predstavljeni v nadaljevanju.  

2.4.6 Dnevni potek dejavnosti 

V nadaljevanju podrobneje po dnevih predstavljamo sprva dnevni potek programa in 

nato še podrobneje predstavimo dejavnosti, ki so bile izvedene v majhnih skupinah. 

Predloge, risbe in zapise, ki so nastali med dejavnostjo, so učenci vlagali v osebne 

mape.  

2.4.6.1 Prvi del programa: dejavnosti s področja poznavanja sebe 

V prvi del programa so bile vključene dejavnosti za majhne skupine s področja 

poznavanja sebe. Velik poudarek smo dali na poznavanje svojega učenja. Tovrstne 

dejavnosti so potrebne, da učenci spoznajo svoje interese, spretnosti, ovire in cilje in 

jih znajo tudi sporočiti (Prater idr., 2014). Učenci so preko dejavnosti razmišljali o sebi, 

svojih močnih področjih in težavah, strategijah učenja in interesih ter se tudi med seboj 

pogovarjali o sebi in svojem učenju. Tako so med seboj delili izkušnje in strategije 

učenja ter urili izražanje svojih močnih področij in težav.  

− Dejavnost: Moje drevo (Betts, 2005)  

Splošni in operativni cilji: 

− Učenci razvijajo poznavanje svojih osebnostnih lastnosti. 

‐ Naštejejo lastnosti, za katere menijo, da veljajo zanje same. 

‐ Med seboj si sporočajo svoje lastnosti. 

Material in pripomočki: prazni isti, barvice, pisala, predloga drevesa na plakatu.  

Po predlogi učenci narišejo svoje drevo. V krošnje zapišejo besede, ki predstavljajo 

njihove lastnosti. Učenci lahko uporabijo začetnice svojega imena za pomoč pri 

zapisovanju pridevnikov. V deblo zapišejo, kaj vpliva na to, kar so vpisali v krošnjo (na 

obnašanje, na to, kako vidijo sebe). V koreninah nato napišejo pet stvari, ki so do zdaj 

dobro vplivale nanje v šoli, doma ali v družbi. 
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Slika 1 

Plakat za dejavnost Moje drevo  

 

Evalvacija. Z učenci se o dejavnosti pogovorimo s pomočjo vprašanj: Kaj ste ugotovili? 

Ste izbrali samo tiste lastnosti, ki so vam všeč? Kako nam lahko lastnosti koristijo in 

nas zavirajo? Poskusimo ugotoviti, kje bi nam »slabe« lastnosti lahko koristile in s 

katerimi drugimi jih moramo dopolnjevati, da nam koristijo. Poskusimo ugotoviti, kje bi 

nam »dobre« lastnosti lahko škodovale in s katerimi drugimi jih moramo dopolnjevati, 

da nam koristijo. 

- Dejavnost: Prepoznavanje šibkih in močnih področij 

Splošni in operativni cilji: 

− Učenci spoznavajo svoje lastnosti, ki vplivajo na njihovo šolsko delo. 

‐ Opredelijo svoja močna področja. 

‐ Opredelijo svoja šibka področja. 

‐ Med seboj delijo močna in šibka področja. 

‐ Opredelijo, kaj jim predstavlja pomoč pri učnih situacijah, kjer imajo težave. 

Material in pripomočki: predloge z vprašanji o močnih področjih in težavah ter pisala.  
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Uvodni razgovor. Učence prosimo, da v krogu povedo nekaj področij, kjer so dobri, v 

naslednjem krogu pa nekaj področij, kjer imajo lahko težave. S pomočjo vprašanj 

vodimo in spodbujamo razgovor z učenci o močnih področjih in področjih težav. Primeri 

vprašanj: Kaj za vas pomeni, če vas kdo vpraša, kaj so vaša močna področja in učne 

težave? Kdo bi delil kakšen primer močnega področja? Kdo bi delil kakšen primer 

šibkega področja? Učence ob tem spodbujamo, da drug pri drugem prepoznajo 

edinstvene lastnosti, sposobnosti in interese. 

Učencem ponudimo različne predloge, preko katerih lahko v parih razmišljajo o lastnih 

močnih in šibkih področjih. Izbrano predlogo vsak učenec izpolni.  

Slika 2 

Predloge za dejavnost Prepoznavanje močnih področij in področij težav 

 

Učenci v skupini poročajo o delu v parih. Spodbujamo jih s pomočjo vprašanj: Kdo bi 

delil, kaj ste se v paru pogovarjali? Kaj ste izvedli in kaj ste ugotovili? Ima kdo kakšno 

misel o tem, kar smo se pogovarjali? Kako vplivajo naša močna področja in naše učne 

težave na šolsko delo? Ali se vam je zdelo težko določiti močna področja? Kako se 

drugi, ki jih poznate, soočajo s tem? 

- Dejavnost: Moji uspehi (Petrovič idr., 2004) 

Splošni in operativni cilji:  

− Učenci razvijajo zavedanja uspešnih strategij spopadanja s težavami pri učenju. 

‐ Opredelijo uspehe in sposobnosti, ki so prispevali k uspehom. 

‐ Izberejo vzornike in določijo njihove lastnosti. 

Material in pripomočki: predloga in pisala. 
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Uvodni razgovor. Stojimo v krogu in učence prosimo, naj delijo enega od svojih 

uspehov. S pomočjo vprašanj vodimo in spodbujamo razgovor. Primeri vprašanj: Kaj 

vam pomeni, če rečemo, da smo v nečem uspeli? Kaj vam pomeni uspeh? Ali vam je 

bilo lahko navesti uspeh? Se vam zdi, da je lažje poiskati uspeh pri drugih ali pri sebi? 

Zakaj? 

Delo v parih. Učenci povedo, kdo je njihov vzornik in katere lastnosti ima, zakaj je ta 

oseba njihov vzornik. Nato podamo navodila za nadaljnje delo v parih s pomočjo 

predlog (glej slika 3):  

− Napiši seznam svojih doseženih uspehov.  

− Napiši seznam sposobnosti, ki so za to zaslužne. 

− Izberi si 3 izmed navedenih in ugotovi,  kje bi lahko te sposobnosti v prihodnosti 

še uporabili. 

Slika 3 

Predloga za dejavnost Moji uspehi 

 

Evalvacija. V skupini vprašamo, kdo bi delil svoje izkušnje, kaj ste izvedeli ali ugotovili 

v parih. Učence prosimo, naj delijo, katere uspehe, spretnosti ali lastnosti so navedli. 

Pogovorimo se o njihovih ugotovitvah s pomočjo vprašanj: Ali se vam je zdelo težko 

opredeliti svoje uspehe? Kaj pa sposobnosti in lastnosti? Ali so katere sposobnosti ali 

lastnosti, ki ste jih zapisali zase, enake ali podobne tistim, ki ste jih zapisali za svoje 

vzornike?  
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- Dejavnost: Povezovanje svojih značilnosti s strategijami učenja (12 Strength-

Based Skills and Activities to Add to Your Practice, b. d.) 

Splošni in operativni cilji:  

− Učenci razvijajo zavedanja uspešnih strategij spopadanja s težavami pri učenju. 

‐ Med seboj delijo strategije učenja. 

‐ Opredelijo strategije, ki jih že uporabljajo pri učenju. 

Material in pripomočki: samolepilni listki, pisala in tabla. 

Uvodni razgovor. S pomočjo vprašanj vodimo in spodbujamo razgovor z učenci. 

Primeri vprašanj: Kaj so lahko ovire? Kaj vam je v preteklosti že pomagalo, ko ste 

naleteli na oviro pri učenju nove snovi ali spretnosti? Kaj za vas pomeni strategija 

učenja? Ali lahko vsak pove en način, ki mu pomaga, da se lažje uči? Katere so 

najboljše strategije učenja? Nekatere strategije so bolj, druge manj učinkovite. Zato 

moramo dobro poznati sebe in svoja močna ter šibka področja pri učenju ter kako 

prilagoditi strategijo različnim dejavnikom (npr. učna snov, pogoji za učenje itd.). 

Podamo navodila za delo v paru:  

− V paru se pogovorite o tem, katere strategije učenja poznate.  

− Med seboj si delite strategije učenja, ki vam pomagajo pri učenju.  

− Imate več enakih ali različnih strategij?  

− Bi lahko uporabili tudi katere strategije, ki jih uporabljajo vrstniki? 

− V paru izberite 4 strategije in jih zapišite na samolepilni listek.  

− Strategije učenja pritrdite na tablo. 

V skupini preberemo strategije na tabli. Vprašamo, ali so izvedeli za kakšno novo 

strategijo učenja in katere strategije učenja so jim najbolj znane, jih že uporabljajo. 

Vsak na listek zapiše strategijo učenja, ki je prej ni poznal.  

2.4.6.2 Drugi del programa: dejavnosti s področja poznavanja virov pomoči 

V dopoldanskem delu drugega dne dejavnosti, ki so potekale v majhnih skupinah, smo 

z učenci razpravljali o virih pomoči v okolju in tudi o virih lastnih moči oziroma odnosa 

do lastnih učnih težav.  

 

− Dejavnost: Krogi mojih odnosov (Garber, 2008; MacConville, 2008) 

Splošni in operativni cilji:  

− Učenci prepoznajo vire pomoči v osebah v svojem okolju. 

‐ Opredelijo osebe v svojem okolju glede na naravo odnosov z njimi. 

‐ Opredelijo, katere osebe v njihovem okolju jim lahko nudijo pomoč pri 

učenju, ko jo potrebujejo. 

Material in pripomočki: plakat, listi in pisala. 
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S pomočjo plakata predstavimo koncentrične kroge odnosov. Povemo, da z vsemi 

osebami, ki jih poznamo, nimamo enakih odnosov. Koncentrični krogi predstavljajo 

osebe okoli nas. Z njimi imamo različne odnose.  Nekateri so nam najbližji. Te 

predstavimo v centru. Pogovorimo se, kakšen odnos imamo s temi osebami. Na 

primer: jim zaupamo, radi se družimo in pogovarjamo z njimi, povemo jim svoje težave, 

probleme, veselja ... Vprašamo, kdo bi bile take osebe, in zapišemo primere na plakat. 

V drugem koncentričnem krogu so tiste osebe, ki jih vidimo pogosto, vendar jih ne 

poznamo tako kot dobre prijatelje. Ponovno učence prosimo, da navedejo primere in 

jih zapišemo na plakat. V tretjem koncentričnem krogu pa so naši znanci, ki jih vidimo 

redko ali se večinoma le pozdravimo, ko se srečamo. Te na primer vidimo na skupnih 

taborih ipd. Pogovorimo se, kdo bi bile take osebe. Učence vprašamo tudi, zakaj je 

prvi krog manjši kot tretji.  

Slika 4 

Plakat za dejavnost Krogi mojih odnosov 

 

Učenci na list narišejo svoje kroge odnosov. Za vsako plast napišejo imena ljudi, ki bi 

lahko spadali v posamezen del kroga. Pod krog zapišejo še 3 osebe, tako da njihova 

imena vstavimo v naslednje trditve:  

‐ _________ je vedno na voljo za pogovor ali druženje. 

‐ _________ ima enake interese kot jaz. 

‐ _________ mi pomaga, ko imam težave. 

Učenci poročajo v skupini. Spodbujamo jih s pomočjo vprašanj. Primeri vprašanj: Kdo 

bi delil, kaj ste izvedli in kaj ste ugotovili pri izpolnjevanju krogov? Kaj vam je bilo lažje, 

določiti ljudi v najbližjem ali najširšem krogu? Ali se vam je zdelo težko določiti ljudi, ki 

vam lahko pomagajo? Ali se vam zdi bolj pomembno, da imamo več znancev ali manj 

dobrih prijateljev? 
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− Dejavnost: Strategija »Naredi to!« (Wehmeyer idr., 1995) 

Splošni in operativni cilji:  

− Učenci razvijajo spretnosti predvidevanja in premagovanja ovir. 

− Učenci krepijo občutek nadzora nad reševanjem problema. 

− Učenci krepijo občutek za sodelovanje skozi skupno reševanje problema. 

‐ Sodelujejo pri reševanju skupnega problema. 

‐ Uporabijo strategijo za reševanje problema. 

Material in pripomočki: plakat in pisala  

Uvodni razgovor. S pomočjo vprašanj vodimo in spodbujamo razgovor z učenci. 

Primeri vprašanj: Kaj vam lahko predstavlja problem? (Ne znam igrati dobro kitare; 

slabo mi gre tek na 100 metrov, ne znam visoko skočiti, moji zvezki so neurejeni ...) 

Napovemo, da bomo spoznali strategijo, ki jo lahko uporabimo za pomoč pri reševanju 

problemov. 

V skupini skupaj izberemo konkreten problem, na katerega bomo poskušali poiskati 

rešitev s pomočjo strategije, ki smo jo poimenovali »Naredi to!«.  

Predstavimo korake Strategije »Naredi to!«: 

− Definiraj problem. 

− Opredeli možnosti.  

− Identificiraj prednosti in slabosti možnosti.  

− Takoj ukrepaj. 

− Razveseli se. 

Slika 5 

Plakat za dejavnost Strategija “Naredi to!” 

 



   

 

 60 

V skupini učenci podajajo ideje za možnosti rešitev problema ter prednosti in slabosti 

za vsako možnost. Ideje sproti zapisujejo na plakat. V skupini izberemo eno izmed 

možnosti in opredelimo korake, kako bomo ukrepali.   

Evalvacija. Pogovorimo se o dejavnosti s pomočjo vprašanj. Primeri vprašanj: Ali se 

vam je zdelo težko domisliti rešitve za problem? Kaj je bilo najtežje in kaj najlažje? Ima 

kdo kakšno misel o tem, kar smo se pogovarjali? 

2.4.6.3 Tretji del programa: dejavnosti s področja komunikacijskih spretnosti 

Tretji sklop programa je obsegal večinoma dejavnosti s področja komunikacijskih 

spretnosti. Skupaj s področjem poznavanja virov pomoči je to področje zelo 

pomembno za učinkovito sodelovanje učencev pri srečanjih za individualiziran 

program ali pa za uspešnejšo komunikacijo z učitelji (Test in Neale, 2004).  

V majhnih skupinah smo izvedli dejavnosti razvijanja komunikacijskih spretnosti preko 

iger vlog. Te so pomembne tako za učinkovito sodelovanje pri timskih srečanjih za 

oblikovanje individualiziranega programa kot tudi za uspešnejšo komunikacijo z učitelji 

in sošolci. Za poučevanje spretnosti s pomočjo igre vlog smo sledili postopku 

poučevanja avtorjev McGinnis idr. (1997). Postopek vključuje naslednje elemente:  

1. Izberemo prostovoljca za igro vlog. Vsak član skupine naj igro vlog odigra, 

vendar zaprosimo za prostovoljca, ki bi začel. Opazovanje drugih lahko 

spodbudi tiste, ki v igri sprva nočejo sodelovati. 

2. Pripravimo igro vlog. Glavni igralec izbere soigralca. Z udeleženci se 

pogovorimo o vsebini, tako da jim povemo vse pomembne informacije. 

3. Izvajamo igro vlog. Skupino spomnimo, kaj je vloga vsakega od nastopajočih, 

opazovalce pa, naj pozorno opazujejo, kako igralci izvedejo spretnost ali 

uporabijo ustrezne korake. 

4. Podamo povratno informacijo o izvajanju. Na tem mestu pojasnimo, kako so se 

glavni igralci držali predvidenih korakov. Najprej stranske igralce vprašamo, 

kako se jim je zdela igra vlog. Nato povejo opazovalci svoje mnenje glede 

korakov, ki so jih spremljali, ter o drugih vidikih igre vlog, ki so jih opazili. Vodja 

skupine pohvali ali spodbudi učence glede upoštevanja korakov spretnosti. 

Nazadnje poda mnenje še glavni igralec ter komentira mnenja drugih, ki jih je 

slišal/-a. 

5. Ponovno izvajanje igre vlog. Ponavljamo, dokler ni vsak glavni igralec. Določimo 

lahko tudi domačo nalogo, tako da se dogovorimo, kdaj in kje bodo učenci 

spretnost uporabili še sami. 

Po izvajanju igre vlog smo se z učenci pogovorili s pomočjo nabora vprašanj (v 

nadaljevanju vprašanja za igralca, soigralca in opazovalce igre vlog):  

Za igralca/-ko: 

− Kako se je počutil/-a pri igranju v situaciji? 
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− S čim je bil/-a zadovoljen/-ljna, s čim ne? 

− Kaj bi rad/-a naredila drugače? 

Za soigralca/-ko: 

− Povej igralcu/-ki, kako si se počutil/-a na koncu igre. 

− Ali je igralec/-ka podal/-a svoje sporočilo jasno? 

− Ali je igralec/-ka poslušal/-a tudi njegovo mnenje in ga upošteval/-a? 

− Kaj mu/ji je bilo všeč pri nastopu igralca/-ke? 

− Ali bi želel/-a da bi igralec/-ka kaj napravil/a drugače? 

Za opazovalce/-ke: 

− Je igralec/-ka odigral/-a pravilno ali se je na začetku opravičeval/-a, zagovarjal/-

a samega/-o sebe? 

− Je igralec/-ka vztrajal/-a pri svojih potrebah? 

− Je igralec/-ka spoštoval/-a potrebe drugega? 

− Se je govorica telesa igralca/-ke skladala z verbalnim sporočilom, ali ga je 

zanikala, zmedla? Je potrjevala izražena čustva? Je bil očesni stik pravilen? Je 

bila drža ustrezna, napadalna (agresivna) ali skrčena (pasivna)? 

Če učenci niso želeli pred vrstniki odigrati situacij, smo jim postavili naslednja 

vprašanja: 

− Je šlo delo v paru po načrtu? 

− Kaj je bilo teže, kot ste pričakovali? 

− Ali se je končalo, kot ste želeli? 

− Ali bi kaj naredili drugače? 

Slika 6 

Delo v majhnih skupinah – igra vlog 

 

Del programa za tretji dan je zavzemal tudi prepoznavanje lastnih čustvenih stanj in 

odnosa do drugih. Dejavnosti sta se nanašali na prepoznavanje čustev jeze in 

spoznavanje nekaj enostavnih strategij čustvene regulacije (Bellhouse idr., 2005, 

Panju idr., 2010).  
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− Dejavnost: Govorica telesa (Petrovič idr., 2004) 

Splošni in operativni cilji:   

− Učenci prepoznavajo pomembnost neverbalne komunikacije. 

‐ Opazujejo vpliv očesnega stika na komunikacijo. 

Material in pripomočki: pisala, seznam telesna govorica. 

Uvodni razgovor. S pomočjo vprašanj vodimo in spodbujamo razgovor z učenci. 

Primeri vprašanj: Kako se pogovarjamo? Ali se samo z besedami? Kako se še lahko 

pogovarjamo? Komunikacijo sestavlja, kar povemo, ton govora in govorica telesa. Kaj 

sestavlja govorico telesa? (Mimika, gibi, očesni stik …). Če je 100 % naše sporočilo, 

koliko od tega mislite, da povemo preko besed/tona glasu/telesne govorice? 7 % 

komunikacije sloni na tem, kar povemo; 38 % na tonu našega govora in 55 % na 

govorici telesa. Za pomoč pri prikazu lahko narišemo krog in prikažemo odstotke. Ste 

to že vedeli? Zakaj mislite, da je tako? Zakaj je telesna govorica torej pomembna? (Da 

se drugim zdimo iskreni, moramo biti pozorni na ujemanje med tem, kaj govorimo in 

kaj kažemo drugim). 

Učencem podamo navodila za vajo:  

− Po dva učenca se usedita tako, da se bosta hrbtni strani dotikali in se ne bosta 

mogla gledati v oči. 

− 2 minuti govori, kaj si počel/-a v prejšnjem tednu. Zamenjata vlogi. Nobeden ne 

sprašuje. 

− 2 minuti govori, kaj boš počel/-a na počitnicah. Se lahko gledata, še vedno drugi 

ne sprašuje. 

− Lahko obnovite, kar je drugi povedal? Si je bilo lažje zapomniti, ko ste imeli 

očesni stik ali ko ga niste imeli?  

Evalvacija. Z učenci se pogovorimo o dejavnosti s pomočjo vprašanj. Primeri vprašanj: 

Kdo bi delili, kaj ste izvedeli in kaj ste ugotovili? Kako bi nam to, kar smo se naučili o 

telesni govorici in očesnem stiku, lahko pomagalo pri šolskem delu? Ima kdo kakšno 

misel o tem, kar smo se pogovarjali? 

− Dejavnost: Prepričevanje (MacConville, 2008; Petrovič idr., 2004; Raskind idr., 

2002; Shapiro, 2004) 

Splošni in operativni cilji:   

− Učenci uporabijo in trenirajo komunikacijsko spretnost. 

‐ Oblikujejo ideje za izvedbo komunikacijske spretnosti Prepričevanje. 

‐ Izvajajo komunikacijsko spretnost Prepričevanje. 
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Material in pripomočki: pisala, listi, predloge za učence ali plakat: strategije za 

izrekanje prošnje 

Uvodni razgovor. S pomočjo vprašanj vodimo in spodbujamo razgovor z učenci. 

Primeri vprašanj: Ste morali že kdaj koga kaj prepričati? Kdaj moramo uporabiti 

prepričevanje? Kaj lahko naredimo, da prepričamo nekoga? (Prijazno vprašaš, 

razložiš, zakaj je to zate pomembno; pojasniš, da se ne bo dogajalo ves čas; povej 

osebi, da so zelo prijazni; podari jim kaj v zahvalo ...) 

Predstavimo spretnost, ki je zapisana na plakatu. Učenci so spoznali korake tehnike 

pokvarjena plošča (Petrovič idr., 2004). Ti si sledijo v zaporedju:  

1. Ustavi se in premisli, kaj želiš. 

2. Zamisli si kratek stavek, ki bo izražal tvojo željo.  

3. Mirno ponovi stavek – bodi vztrajen/-na. 

4. Bodi pripravljen/-a na sklepanje kompromisov.  

Navodila za delo v paru: 

− V trojicah si izmislite situacijo, kjer bi preizkusili tehniko pokvarjena plošča. 

− Nato oblikujte stavek, ki bi ga lahko uporabili. 

− Dve osebi naj odigrata igro vlog, tretji pa naj opazuje.  

− Ponavljajte, dokler ni oseba, ki uporablja tehniko, zadovoljna. 

− Nato zamenjajte vloge. 

− Lahko zamenjate tudi situacijo ter stavek, če želite. 

Primeri situacij za igro vlog:  

− Rad/-a bi ostal/-a pozno pokonci, da bi pogledal/-a film,  

− Rad/-a bi več žepnine.  

− Rad/-a bi ostala več časa zunaj s prijateljicami.  

− Želiš vrniti izdelek (čevlje), ker je že po prvem nošenju odpadla peta.  

− Želiš prepričati prijatelje, da greste v kino. 

− Starše bi rad/-a prepričal/-a, da posvojijo psa.  

 

− Dejavnost: Jaz-sporočilo (MacConville, 2008) 

Splošni in operativni cilji:   

− Učenci uporabijo in trenirajo komunikacijsko spretnost Jaz-sporočilo. 

‐ Oblikujejo ideje za izvedbo komunikacijske spretnosti Jaz-sporočilo. 

‐ Izvajajo komunikacijsko spretnost Jaz-sporočilo. 

Material in pripomočki: pisala, listi, predloge za učence ali plakat: strategije za 

izrekanje prošnje  

Uvodni razgovor. S pomočjo vprašanj vodimo in spodbujamo razgovor z učenci. 

Primeri vprašanj. Kaj lahko naredimo, ko nas nekdo skuša prepričati o nečem, česar 
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sami nočemo? Kako se lahko soočimo s tem? Predstavimo tehniko “Jaz-sporočilo”, 

zapisano na plakatu. Uporabimo jo, kadar želimo na lep način zavrniti neko osebo.  

Pravila jaz-sporočil  

− Govori z »jaz ...«. 

− Govori jasno in glasno. 

− Ne zmerjaj druge osebe. 

− Imaš pravico, da poveš mnenje, če ni sovražno. 

− Če nekdo noče sprejeti tvojega mnenja, pojdi stran in se s kom pogovori o tem. 

 

Delo v parih: s pomočjo dveh izbranih začetkov stavkov učenci oblikujejo dane situacije 

za igro vlog.   

Primeri začetkov stavka:  

− Jaz nočem ... 

− Jaz raje ne bi ... 

− Nisem zainteresiran/-a ... 

− Ne mislim, da je to najboljše zame ... 

− Jaz mislim, da bi bilo najbolje ... 

− Jaz bi res rad/-a naredil/-a ... 

− Mislim, da je bolje ... 

− Jaz nočem, ampak vseeno hvala. 

− Jaz ne maram te ideje, saj ... 

− Jaz ne cenim tega, da ... 

Situacije za igro vlog:  

− Nekdo bi rad ukradel nekaj iz trgovine in te povabi, da se pridružiš. 

− Nekdo, ki je že popil nekaj alkoholnih pijač, te povabi na vožnjo v novem avtu. 

− Nekdo želi prepisovati tvoje odgovore na testu in te spravlja v nevarnost, da 

vaju zasačijo in dobiš tudi ti negativno oceno. 

− Nekdo si želi izposoditi 100 EUR od tebe. 

− Nekdo hoče, da skupaj špricata pouk. 

− Nekdo želi, da ti narediš njegove/njene naloge. 

Evalvacija. V skupini evalviramo igro vlog s pomočjo vprašanj za igralca, soigralca in 

opazovalce igre vlog. 

− Dejavnost: Kako izreči prošnjo in kako prositi učitelje za pomoč (Petrovič idr., 

2004; Prater idr., 2014; Test in Neale, 2004) 

Splošni in operativni cilji:   

− Učenci uporabijo in trenirajo komunikacijsko spretnost Kako izreči prošnjo in 

kako prositi učitelje za pomoč. 
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‐ Oblikujejo ideje za izvedbo komunikacijske spretnosti Kako izreči prošnjo 

in kako prositi učitelje za pomoč. 

‐ Izvajajo komunikacijsko spretnost Kako izreči prošnjo in kako prositi 

učitelje za pomoč. 

Material in pripomočki: pisala, listi, predloge za učence ali plakat: strategije za 

izrekanje prošnje  

Uvodni razgovor. S pomočjo vprašanj vodimo in spodbujamo razgovor z učenci. 

Primeri vprašanj: Ali ste morali že kdaj učiteljico prositi za pomoč? Kaj ste potrebovali? 

Vam je bilo lahko/težko? Ali brez težav prosiš za kaj, ali ti to predstavlja težavo? Kako 

se počutiš, ko prosiš za nekaj? Na kakšen način prosiš? Ali začneš prošnjo z 

opravičevanjem? Katere prošnje najtežje izrečeš? V primeru zavrnitve ponoviš prošnjo 

pri kom drugem?  

Delo v paru: razdelimo se v dve ali štiri skupine. Učenci si sami izmislijo primer, prošnjo 

učiteljici za pomoč. Učenci zapišejo ideje za situacije – prošnje, ki bi jih lahko izrekli 

učitelju/-ici. Na voljo sta dve strategiji, s katerima učenci oblikujejo igro vlog.  

Strategija »FESTA« (angl. F = face the teacher, E = maintain eye contact, S = state 

the accommodation and the reason, T = thank the teacher, A = use the 

accommodation):  

− stopi do učitelja, 

− vzdržuj očesni kontakt, 

− sporoči prilagoditev in razlog, 

− zahvali se učitelju, 

− uporabi prilagoditev.  

Strategija za izrekanje prošnje:  

− jasno izgovori prošnjo in bodi odločen/-na, 

− hitro pojasni bistvo, ne razlagaj na dolgo in široko (pripravi si stavek), 

− ne poskušaj se dobrikati drugi osebi, 

− če je treba, ponovi prošnjo, 

− bodi pripravljen/-a na sklepanje kompromisa. 

Učenci si izberejo strategijo. V paru vadijo izbrano prošnjo skozi igro vlog, tako da 

upoštevajo strategijo »FESTA« – strategijo za izrekanje prošnje. Učenca zamenjata 

vlogi učitelja in učenca. 

Evalvacija. V skupini se pogovorimo o dejavnosti s pomočjo vprašanj za igralca, 

soigralca in opazovalce igre vlog.  

  



   

 

 66 

− Dejavnost: Kako dati kompliment (MacConville, 2008) 

Splošni in operativni cilji:   

− Učenci uporabijo in trenirajo komunikacijsko spretnost Kako dati 

kompliment.  

‐ Oblikujejo ideje za izvedbo komunikacijske spretnosti Kako dati 

kompliment. 

‐ Izvajajo komunikacijsko spretnost Kako dati kompliment. 

Material in pripomočki: pisala, listi, predloge za učence ali plakat: strategije za 

izrekanje prošnje  

Uvodni razgovor. S pomočjo vprašanj vodimo in spodbujamo razgovor z učenci. 

Primeri vprašanj: Kaj je kompliment? Kako pogosto dajete komplimente? Kdaj vam je 

bilo težko dati kompliment? Kdaj vam je bilo lahko dati kompliment? Kako se 

odzovemo, če prejmemo kompliment? 

Skupini predstavimo spretnost oziroma 4 pravila, ko nekomu dajemo kompliment oz. 

pohvalo: 

1. Detektivsko delo. Razmišljaj o osebi in se spomni, kaj je naredila dobro, na 

njene uspehe, dobre lastnosti ter kaj ti je všeč na njenem videzu.  

2. Izberi pravi prostor in čas. Ko si pripravljen/-a, poišči primeren kraj in čas. Na 

primer situacija, ko je treba, da ste vsi tiho, ni primerna. 

3. Poglej osebo v oči. Poskrbi, da osebo pogledaš v oči, da je lahko prepričana, 

da je kompliment namenjen njej. 

4. Iskreno povej kompliment. 

Delo v paru. Učenci pa v paru oblikujejo komplimente in jih delijo v skupini. 

Evalvacija. V skupini se pogovorimo o dejavnosti s pomočjo vprašanj za igralca, 

soigralca in opazovalce igre vlog. 

− Dejavnost: Kako se soočimo z jezo druge osebe (Bellhouse idr., 2005; McGinnis 

idr., 1997; Shapiro, 2004) 

Splošni in operativni cilji:   

− Učenci uporabijo in trenirajo komunikacijsko spretnost Kako se soočimo z 

jezo druge osebe. 

‐ Oblikujejo ideje za izvedbo komunikacijske spretnosti Kako se soočimo 

z jezo druge osebe. 

‐ Izvajajo komunikacijsko spretnost Kako se soočimo z jezo druge osebe. 

Material in pripomočki: pisala, listi, predloge za učence ali plakat  
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Delo v paru.  Skupina se razdeli v pare. Vsak od para dobi samo informacijo za svojo 

vlogo. Pripravijo naj se na igro vlog, kjer naj poskusijo ugotoviti, kako lahko izpeljemo 

pogovor, da ne pride do prepira? 

Izberemo prostovoljce/-ke, ki odigrajo igre vlog, ostali pa so opazovalci.  

Predstavimo strategijo, Kako se odzvati, kadar je nekdo jezen:  

1. Poslušaj, kaj ima oseba povedati. 
2. Razmisli, kaj lahko narediš. 
3. Še poslušaj. 
4. Vprašaj, zakaj je oseba jezna. 
5. Predlagaj rešitev. 
6. Če postaneš jezen/-na, odidi stran od prepira za nekaj časa, dokler se ne 

pomiriš. 
7. Naredi, kar si premisli/-a, da je najbolje. 

 
S pomočjo vprašanj po igri vlog vodimo in spodbujamo razgovor z učenci.  
 
Učenci poskušajo igro vlog odigrati še enkrat, tokrat z uporabo strategije.  

Primeri situacij za igro vlog  

− Za test se nisi dovolj učila in si dobila slabšo oceno.   
− Si učiteljica. Jezna si, ker se učenka ni dobro odrezala na testu.  

 

− Nisi pospravil/-a sobe, ker si raje igral/-a igrico na računalniku.  
− Si mama/oče. Jezen/-na si, ker tvoj otrok ni pospravil sobe.  
 
− Sošolke nisi vključil v igro, saj si se želel igrati samo s prijateljem.  
− Jezna si, ker te sošolec ni vključil v igro. 
 
− Si v trgovini s sladoledom. Želiš kupiti sladoled iz reklame.  
− Si prodajalec v trgovini s sladoledom. Ne priznaš, da nimaš sladoleda na 

oglasu. Stranke poskusiš premamiti, da kupijo kaj drugega iz trgovine. 
 
Evalvacija. V skupini se pogovorimo o dejavnosti s pomočjo vprašanj za igralca, 

soigralca in opazovalce igre vlog. 

− Dejavnost: Sprožilci jeze (Marris in Rae, 2006; Panju idr., 2010) 

Splošni in operativni cilji:  

− Učenci prepoznavajo čustvo jeze. 

‐ Delijo lastne sprožilce jeze v skupini. 

‐ Spoznavajo različne sprožilce jeze. 

V skupini se pogovorimo, kaj nas razjezi ter kaj lahko drugi rečejo, da nas razjezi. 

Učenci delijo svoje primere.  
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Skupaj na plakat zapišemo nekaj sprožilcev jeze in nekaj primerov, kaj drugi rečejo, 

da nas razjezi. 

V parih delijo sprožilce jeze.  

V skupini se pogovorimo, ali imamo vsi enake sprožilce jeze in o tem, zakaj je 

pomembno, da se zavedam, kaj me razjezi.  

Slika 7 

Plakat za dejavnost Sprožilci jeze 

 

− Dejavnost: Strategije sproščanja (Marris in Rae, 2006; Palmer-Roach in Childs, 

2017; The Psychological Toolkit, b. d.) 

Splošni in operativni cilji:  

− Učenci spoznavajo strategije sproščanja. 

‐ Delijo lastne načine sproščanja. 

‐ Preizkusijo strategijo sproščanja. 

Pogovorimo se, kaj naredimo, ko se razjezimo. Vsak v skupini deli, kaj mu/ji predstavlja 

način sprostitve, ko se razjezi. Te zapišemo na plakat (glej sliko 8). 

Učenci z vodenim usmerjanjem preizkusijo več strategij sproščanja, tako da z zaprtimi 

očmi ležijo na hrbtu in sledijo navodilom vizualizacije ali sproščanja telesa.  

Primeri strategij sproščanja:  

− Stiskanje in sproščanje  

‐ Zapri oči. 

‐ Od nog do glave postopoma napni mišice: stisni pesti, stopala, obraz. 

‐ Zadrži, kolikor časa zdržiš, da nisi v bolečinah. 

‐ Počasi sprosti napetost iz telesa. 

‐ Ponovi 3-x. 
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− Zrak oblak 

‐ Zapri oči in se osredotoči na svoje dihanje. 

‐ Ko je tvoje dihanje umirjeno, si predstavljaj, da ima zrak barvo in se kot oblak 

premika v tvoja pljuča in ven. 

− Moj najljubši kraj 

‐ Zapri oči in sprosti dele svojega telesa. 

‐ Predstavljaj si kraj ali situacijo, kjer si se dobro počutil/-a. 

‐ Podrobno si predstavljaj, kaj vidiš, slišiš, čutiš, vohaš ... 

− 10 

‐ Zapri oči in globoko dihaj. Z vsakim izdihom štej od 10 nazaj.  

‐ Če začneš razmišljati o čem drugem, poskusi še enkrat začeti odštevati od 

deset.  

Slika 8 

Plakat za dejavnost Strategije sproščanja 

 

2.4.6.4 Četrti del programa: dejavnosti s področja sodelovanja v skupini  

Zadnji, četrti del programa, so obsegale dejavnosti s področja sodelovanja v skupini. 

Poudarek je bil na spretnostih reševanja socialnih problemov ter v spretnostih 

sodelovanja v skupini. Te spretnosti zavzemajo tudi prepoznavanje vlog in dinamik v 

skupinah ter spretnosti, ki so pomembne za sodelovanje v skupinah. Učenci so v 

sklopu dejavnosti, ki so opisane v nadaljevanju, morali sodelovati, da so dosegli končni 

rezultat. To so utrjevali tudi v štafetnih igrah, ki so se odvile v začetku (1. dan) in koncu 

programa (5. dan). 
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− Dejavnost: Gozdni zaklad  

Splošni in operativni cilji:  

− Učenci sodelujejo v skupini. 

‐ Sodelujejo v skupinski igri. 

‐ Se dogovorijo za posamezne vloge v skupini. 

‐ Pripravijo predstavitev skupnega dela. 

‐ Upoštevajo pravila skupine. 

Material in pripomočki: predloga s seznamom, pisala 

Učenci se razdelijo v skupine po štiri. Skupine prejmejo predloge s seznamom stvari, 

ki jih morajo prinesti iz gozda. Vsak lahko naenkrat prinese le eno stvar iz gozda. 

Morajo se dogovoriti, kdo bo kaj prinesel, kaj jim še manjka.  

Skupine iz predmetov, ki so jih prinesli iz gozda, na predlogi oblikujejo umetnino z 

naslovom »Prijateljstvo«. Vsaka skupina predstavi svojo umetnino.  

Slika 9 

Izdelek skupine pri dejavnosti Gozdni zaklad 
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− Dejavnost: Prostovoljstvo (Bellhouse idr., 2005) 

Splošni in operativni cilji:  

− Učenci razvijajo spretnosti reševanja socialnih problemov in motivacije za 

sodelovanje v lokalni skupnosti. 

‐ Raziskujejo in opisujejo organizacije, ki so jih spoznali. 

‐ V skupini pripravijo reklamni plakat za prostovoljno društvo. 

‐ Se dogovorijo za posamezne vloge v skupini. 

‐ Pripravijo predstavitev skupnega dela. 

‐ Upoštevajo pravila skupine. 

Material in pripomočki: listi, pisala, risalni listi, brošure prostovoljnih organizacij  

Učenci si izberejo eno izmed prostovoljnih organizacij, ki so jih spoznali na počitniškem 

taboru.  

Delo v majhnih skupinah. Učenci skupaj pripravijo reklamni plakat. Na plakatu 

predstavijo, s čim se organizacija ukvarja, zakaj je pomembna v družbi. Plakat 

pripravijo tako, da skušajo pritegniti ljudi, da bi organizacijo podprli. Učenci predstavijo 

organizacijo drugim. 

Diskusija. Z učenci se pogovorimo o tem, kaj bi se zgodilo, če nihče ne bi podpiral 

organizacij. Vprašamo tudi, ali poznajo veliko prostovoljcev ter zakaj prostovoljci 

skrbijo za ljudi, ki jih niso še nikoli spoznali.  

Slika 10 

Izdelki skupin pri dejavnosti Prostovoljstvo 
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− Dejavnost: Moja vas (prirejeno po “Rainbow Village” build your village, b. d.) 

Splošni in operativni cilji: ponekod premislite o vrstnem redu operativnih ciljev. 

− Učenci razvijajo vodstvene sposobnosti. 

‐ Izberejo vodjo skupine. 

‐ Se med seboj spodbujajo, da sledijo delu skupine, da lahko dosežejo končni 

rezultat. 

‐ Se dogovorijo za posamezne vloge v skupini. 

‐ Pripravijo predstavitev skupnega dela. 

‐ Upoštevajo pravila skupine. 

Učenci se razdelijo v skupine. V okolici poiščejo primeren prostor, kjer bodo postavili 

svojo vas iz naravnih materialov. Učenci morajo za svojo vas ob koncu dejavnosti 

predstaviti:  

− ime vasi, 

− število prebivalcev, 

− zastavo ali grb vasi, 

− zanimivosti.  

Učenci izmed naslednjih ponujenih nalog izberejo vsaj eno in jo ob koncu dejavnosti 

predstavijo. 

− Naloga 1: Določite, kdo vse prebiva v vasi in kakšno vlogo v skupnosti ima.  

− Naloga 2: Skicirajte zemljevid vasi in določite, katere glavne zgradbe vas 

vsebuje. Premislite, kaj potrebujete v vasi, katere zgradbe so najbolj 

pomembne, katere najmanj?  

− Naloga 3: Določite, kdo bo župan ali županja vasi. Premislite, kako boste to 

določili. Katere lastnosti so pomembne pri županu?  

− Naloga 4: Oblikujte himno vasi. Lahko zapišete besedilo, nato pa določite še 

melodijo. Lahko si pomagate tako, da preoblikujete že poznano skladbo. 

Slika 11 

Delo skupine pri dejavnosti Moja vas 
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2.5 PREDSTAVITEV REZULTATOV IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate za vsakega učenca posebej. Najprej po 

posameznih področjih predstavljamo rezultate vprašalnika za samooceno spretnosti, 

ki so ključne za razvoj samozagovorništva, ter rezultate testa vedenjske asertivnosti. 

Rezultati vprašalnika za samooceno spretnosti, ki so ključne za razvoj 

samozagovorništva za učence, so prikazani v preglednicah po področjih: poznavanje 

sebe, poznavanje virov pomoči in odnos do lastnih učnih rezultatov in odnos do drugih 

in samozagovorništvo v socialnem okolju. Za vsako trditev iz posameznega področja 

so prikazane samoocene na ocenjevalni lestvici pred izvajanjem programa in po njem 

ter odgovori na pripadajoča odprta vprašanja. Dodana je ocena kvalitete odgovora (v 

nadaljevanju ocena odgovora), razlika med podanimi stopnjami na ocenjevalni lestvici 

za posamezne trditve ter razlika med ocenami odgovorov na odprta vprašanja po 

izvajanju programa v primerjavi s podanimi odgovori pred izvajanjem programa.  

Za področje komunikacijskih spretnosti so predstavljeni rezultati testa vedenjske 

asertivnosti. V preglednici so prikazane razlike med oceno izvedbe spretnosti na 

opazovalni lestvici pred taborom in po njem, z vidika vzpostavljanja očesnega stika s 

sogovornikom, ustrezne glasnosti govora in ustreznosti pri izvajanju spretnosti.  

Razlike med označenimi samoocenami na ocenjevalni lestvici, ocenami odgovorov ter 

ocenami izvajanih komunikacijskih spretnosti pred taborom in po njem prikazujejo 

spremembo oziroma napredek in so opredeljene s simboli. Opisi kategorij ocen ter 

simbolov so predstavljeni v legendi ob vsaki preglednici.  

Kot sinteza ugotovitev iz dnevniških zapisov so predstavljeni rezultati analize z vidika 

vodenja dejavnosti.  
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2.5.1 Učenec A 

− Področje: Poznavanje sebe 

Preglednica 5 

Rezultati na Vprašalniku za samooceno spretnosti, ki so ključne za razvoj samozagovorništva 

za učence za učenca A na področju Poznavanje sebe 

Samoocena  
učenca za 
posamezno  
trditev P

re
d

 

P
o

 

R
a
z
li
k
a

 Ocena 
odgovora 

P
re

d
 

P
o

 

R
a
z
li
k
a

 

1. ZNAM OPISATI, KAJ MI GRE DOBRO V 
ŠOLI, KAJ SE LAHKO DOBRO NAUČIM. 

LAHKO 
NAŠTEJEŠ 
NEKAJ 
PRIMEROV? 

»Mat, 
Špo, Gos, 
Gum.« 

»Mat, Špo, 
Gos, Gum.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

3 4 + Vrednost 
odgovora: 

3 3 0 

2. VEM, S KAKŠNIMI TEŽAVAMI SE 
SREČUJEM PRI UČENJU. 

LAHKO 
NAŠTEJEŠ 
NEKAJ 
PRIMEROV? 

“Lum, Tja, 
Slj.” 

“Srečam se s 
težavami s 
pisanjem.” 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

5 3 -- Vrednost 
odgovora: 

3 3 0 

3. VEM, KAJ BI RAD IZBOLJŠAL PRI 
UČENJU V ŠOLI IN KAKO TO DOSEČI. 

KAJ TI PRI 
TEM 
POMAGA? 

»Tja, Slj, 
Lum.« 

»Da se več 
učim, 
poslušam pri 
pouku.” 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

5 4 - Vrednost 
odgovora: 

1 3 ++ 

4. ZNAM SE DOBRO NAUČITI ŠOLSKO 
SNOV. 

SNOV SE 
LAHKO 
NAUČIM 
DOBRO, 
TAKO DA ... 

“Se učim.” »Se redno 
učim, 
preberem 
knjige in se iz 
njih kaj 
naučim.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

4 5 + Vrednost 
odgovora: 

2 3 + 

Legenda:  
Samoocena učenca za posamezno trditev: 
1: ne drži zame; 2: bolj ne, kot ja; 3: ne vem; 4: bolj drži, kot ne; 5: ja, drži zame; 
Ocena odgovora: 
0: Odgovora ni bilo ali pa je učenec odgovoril z »ne vem«; 1: Odgovor ni bil povezan s   specifičnim 
vprašanjem; 2: Odgovor je bil povezan z vprašanjem, ni pa bil specifičen; 3: Odgovor je bil 
ustrezen, s specifičnimi podrobnostmi. 
Razlika: 

+/++/+++: samoocena/ocena odgovora po izvajanju programa je bila za eno/dve/tri ocene na 
ocenjevalni lestvici višja kot pred izvajanjem programa; 
0: med samooceno/oceno odgovora ali izvedbe spretnosti pred in po izvajanju programa ni bilo 
razlik; 
-/--: samoocena/ocena odgovora po izvajanju programa je bila za eno/dve oceni na ocenjevalni 
lestvici nižja kot pred izvajanjem programa;  
Opomba: Pred = Pred izvajanjem programa; Po = Po izvajanju programa 
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Iz odgovorov učenca A, prikazanih v preglednici 5, lahko razberemo, da je po izvajanju 

programa za področje poznavanja sebe znal bolje opisati svoja močna področja ter da 

bolje pozna strategije za učno uspešnost. Učenec je po izvajanju programa dve trditvi 

ovrednotil z nižjo oceno, iz njegovih odgovorov na odprta vprašanja je razvidno, da je 

znal po programu bolj natančno ovrednotiti in pojasniti svoj odgovor, kar kaže, da je 

učenec postal bolj pozoren na svoje učenje. Učenec se je preko dejavnosti v programu 

lahko spomnil tudi svojih izkušenj ali pogovorov o svojih področjih težav in strategijah 

učenja. Tovrstne dejavnosti je v tem primeru smiselno bolj pogosto vključevati v 

oblikovanje pomoči in podpore za učenca z učnimi težavami. Za trditev o poznavanju 

svojih močnih področij je učenec nakazal višjo stopnjo strinjanja po izvajanju 

programa, vendar je zapisal vsebinsko enak odgovor na pripadajoče odprto vprašanje. 

Kot primere močnih področij ali učnih težav je naštel nekaj šolskih predmetov. Za 

učenca je zato priporočljivo dodatno spodbujanje pri opisovanju sebe na izpostavljenih 

področjih. Samoocena učenca vseeno lahko odraža, da je preko dejavnosti pridobil 

občutek, da bolje pozna svoja močna področja kot pred programom. Rezultati 

nakazujejo, da je učenec napredoval v poznavanju sebe, čeprav se med dejavnostmi 

ni aktivno vključeval v pogovor. To odraža, da so učencu dejavnosti koristile. 

Dejavnosti so bile ob pogovoru namreč podprte še z izročki in nalogami risanja.  
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− Področje: Poznavanje virov pomoči in odnos do lastnih učnih rezultatov 

Preglednica 6 

Rezultati na Vprašalniku za samooceno spretnosti, ki so ključne za razvoj samozagovorništva 

za učence za učenca A na področju Poznavanje virov pomoči in odnos do lastnih učnih 

rezultatov 

Samoocena  
učenca za 
posamezno  
trditev P

re
d

 

P
o

 

R
a
z
li
k
a

 Ocena 
odgovora 

P
re

d
 

P
o

 

R
a
z
li
k
a

 

1. ČE NE RAZUMEM RAZLAGE ALI UČNE 
SNOVI, VEM, NA KOGA SE MORAM 
OBRNITI PO POMOČ. 

KAJ 
NAREDIŠ? 

»Nič.« »Vprašam 
učitelja, starša, 
prijatelje za 
pomoč.” 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

2 5 +++ Vrednost 
odgovora: 

2 3 + 

2. VEM, KAJ MI GRE DOBRO PRI 
UČENJU, IN SEM PONOSEN NA SVOJE 
DOSEŽKE. 

/ / / / 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

5 3 -- / / / / 

3. ČE NALETIM NA TEŽKE NALOGE V 
ŠOLI, JIH POSKUŠAM REŠITI. 

KAKO SE 
SPOPRIMEŠ Z 
NJIMI? 

»Razmislim, 
kaj 
zahteva.« 

»Da jih večkrat 
preberem.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

4 3 - Vrednost 
odgovora: 

2 3 + 

4. TEŽAVE, KI JIH IMAM PRI UČENJU, 
ZNAM OPISATI UČITELJICI. 

KDAJ BI 
SVOJE 
TEŽAVE 
OPISAL 
UČITELJICI? 

»Ne 
vem.« 

»Ko ne bi 
nekaj 
razumel.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

5 5 0 Vrednost 
odgovora: 

0 3 ++
+ 

Legenda:  
Samoocena učenca za posamezno trditev: 
1: ne drži zame; 2: bolj ne, kot ja; 3: ne vem; 4: bolj drži, kot ne; 5: ja, drži zame; 
Ocena odgovora: 
0: Odgovora ni bilo ali pa je učenec odgovoril z »ne vem«; 1: Odgovor ni bil povezan s specifičnim 
vprašanjem; 2: Odgovor je bil povezan z vprašanjem, ni pa bil specifičen; 3: Odgovor je bil 
ustrezen, s specifičnimi podrobnostmi. 
Razlika: 

+/++/+++: samoocena/ocena odgovora po izvajanju programa je bila za eno/dve/tri ocene na 
ocenjevalni lestvici višja kot pred izvajanjem programa; 
0: med samooceno/oceno odgovora ali izvedbe spretnosti pred in po izvajanju programa ni bilo 
razlik; 
-/--: samoocena/ocena odgovora izvajanju programa je bila za eno/dve oceni na ocenjevalni lestvici 
nižja kot pred izvajanjem programa; 
Opomba: Pred = Pred izvajanjem programa; Po = Po izvajanju programa 

Učenec je pri postavkah s področja poznavanje virov pomoči in odnos do lastnih učnih 

rezultatov (preglednica 6) najbolj spremenil svoj odgovor pri trditvi in pripadajočem 

odgovoru na odprto vprašanje o poznavanju virov pomoči v svojem bližnjem okolju. 

Pred izvajanjem programa je menil, da večinoma ne ve, na koga se lahko obrne, in v 
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prostem odgovoru napisal, da ne naredi »nič«, če ne razume razlage ali učne snovi. 

Po taboru pa je zapisal, da ve, na koga se mora obrniti po pomoč. Naštel je tudi nekaj 

oseb, ki predstavljajo vire pomoči v njegovem okolju, ter navedel situacijo, ko bi prosil 

učiteljico za pomoč. Dejavnosti, ki so se nanašale na poznavanje virov pomoči v 

svojem bližnjem okolju, so bile oblikovane tako, da so abstraktno socialno okolje 

ponazorile. Učenčevi rezultati odražajo koristnost vključevanja dejavnosti s tega 

področja v pomoč in podporo učencu.  

Učenec je izrazil manjše zaupanje v svoje zmožnosti reševanja težkih nalog in v svoja 

močna področja. Učenec je pri obeh trditvah (glej 2. in 3. trditev v preglednici 6) po 

izvajanju programa izbral oceno »ne vem« na ocenjevalni lestvici, medtem ko je pred 

taborom označil stopnjo strinjanja s trditvijo z višjo oceno. To lahko pripišemo njegovi 

večji kritičnosti glede svojih dosežkov in načinov reševanja nalog.  

Učenec je kljub temu za postavko podal konstruktiven način soočanja s težkimi 

nalogami po izvajanju programa. Navedel je, da se v primeru, ko naleti na težke 

naloge, z njimi sooči tako, da jih večkrat prebere. V dejavnosti smo vključili deljenje 

strategij učenja med učenci. Njegov odgovor lahko nakazuje, da je v skupini pridobil 

znanje o drugačnih učnih strategijah. Za učenca je še vedno pomembno, da dobi 

podporo pri razumevanju lastnih uspehov ter se nauči strategij, ki mu bodo pomagale 

pri soočanju s težjimi nalogami. 

 

− Področje: Odnos do drugih in samozagovorništvo v socialnem okolju 

Učenec je pred izvajanjem programa za vse trditve s področja odnos do drugih in 

samozagovorništvo v socialnem okolju (glej preglednico 7) izrazil stopnjo strinjanja 

»bolj drži zame, kot ne«. Po taboru pa je za trditve podal različne odgovore, kar 

nakazuje na nekatere spremembe učenca tem področju. Učenec je za 1. in 3. trditev 

(glej preglednico 7) izrazil, da je bolj prepričan v izražanje svojega mnenja in v to, da 

drugim ne pusti, da ga zbadajo. Prav tako je učenec za obe pripadajoči odprti vprašanji 

po izvajanju tabora podal podroben odgovor, da si upa v skupini povedati svoje 

mnenje, ker lahko je njegova ideja dobra in jo lahko drugi upoštevajo, ter da ne pusti, 

da ga drugi zbadajo, ker mu to ni všeč. Ti odgovori kažejo napredek, ne moremo pa z 

gotovostjo trditi, katere dejavnosti so k temu prispevale. Tako usmerjene dejavnosti 

kot tudi celoten potek počitniškega tabora so bili naravnani k spodbujanju sodelovanja 

med učenci in spretnostim delovanja v skupini. Učenec je pri vseh odgovorih na odprta 

vprašanja znal bolje artikulirati odgovor po izvajanju programa. Kljub temu je učenec 

nakazal nižje prepričanje v to, da si v skupini upa na glas postaviti vprašanje. Učenec 

se skozi program v skupinske razgovore ni samoiniciativno vključeval. Bolj aktivno pa 

je sodeloval pri dejavnosti razgovora v paru. Pri trditvi glede vzdrževanja prijateljstva 

(glej 4. trditev v preglednici 7) je bil učenčev odgovor enak pred in po izvajanju 

programa. Priporočljivo je, da se učencu ponudi pomoč tudi na področju medosebnih 

spretnosti, ki bi mu pomagale razumevati svoje vedenje in vedenje drugih. Prav tako 

je smiselno, da učitelji v razredu spodbudijo njegovo aktivno vključevanje npr. z 

nagrajevanjem ali pohvalo ob aktivnem vključevanju, postavljanju vprašanj učencu, 

uporabo oblike dela v paru, kjer je lahko učenec bolj aktiven.  
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Preglednica 7 

Rezultati na Vprašalniku za samooceno spretnosti, ki so ključne za razvoj samozagovorništva 

za učence za učenca A na področju Odnos do drugih in samozagovorništvo v socialnem okolju 

Samoocena  
učenca za 
posamezno  
trditev P

re
d

 

P
o

 

R
a
z
li
k
a

 Ocena 
odgovora 

P
re

d
 

P
o

 

R
a
z
li
k
a

 

1. ZNAM IN SI UPAM POVEDATI SVOJE 
IDEJE, KO DELAM Z VRSTNIKI/CAMI V 
SKUPINI. 

NAPIŠI ŠE, 
ZAKAJ. 

»Ja, ker se ne 
bojim.« 

»Ker lahko 
je moja ideja 
dobra in jo 
lahko 
upoštevajo.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

4 5 + Vrednost 
odgovora: 

2 3 + 

2. V SKUPINI SI UPAM NA GLAS 
POSTAVITI VPRAŠANJE. 

ČE SI 
OCENIL 
TRDITEV Z 1 
ALI 2, NAPIŠI 
ŠE, ZAKAJ 
NE. 

»Ker ne vem 
ali je prav ali 
ne.« 

»Ker nisem 
prepričan, 
ali je 
pravilno 
vprašanje.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

4 3 - Vrednost 
odgovora: 

3 3 0 

3. NE PUSTIM, DA ME DRUGI 
ZBADAJO, SE NORČUJEJO IZ MENE. 

NAPIŠI ŠE, 
ZAKAJ. 

»Ne pustim 
se.« 

»Ker mi to ni 
všeč.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

4 5 + Vrednost 
odgovora: 

2 3 + 

4. ZNAM SE POTRUDITI ZA TO, DA 
BOM DOBER PRIJATELJ. 

KAJ 
NAREDIŠ? 

»Da mu kaj 
pomagaš.« 

»Da 
pomagaš 
prijatelju.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

4 4 0 Vrednost 
odgovora: 

3 3 0 

Legenda:  
Samoocena učenca za posamezno trditev: 
1: ne drži zame; 2: bolj ne, kot ja; 3: ne vem; 4: bolj drži, kot ne; 5: ja, drži zame; 
Ocena odgovora: 
0: Odgovora ni bilo ali pa je učenec odgovoril z »ne vem«; 1: Odgovor ni bil povezan s specifičnim 
vprašanjem; 2: Odgovor je bil povezan z vprašanjem, ni pa bil specifičen; 3: Odgovor je bil 
ustrezen, s specifičnimi podrobnostmi. 
Razlika: 

+/++/+++: samoocena/ocena odgovora po izvajanju programa je bila za eno/dve/tri ocene na 
ocenjevalni lestvici višja kot pred izvajanjem programa; 
0: med samooceno/oceno odgovora ali izvedbe spretnosti pred in po izvajanju programa ni bilo 
razlik; 
-/--: samoocena/ocena odgovora po izvajanju programa je bila za eno/dve oceni na ocenjevalni 
lestvici nižja kot pred izvajanjem programa;  
Opomba: Pred = Pred izvajanjem programa; Po = Po izvajanju programa 
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− Področje: Komunikacijske spretnosti 

Preglednica 8 

Rezultati Testa vedenjske asertivnosti za učenca A na področju Komunikacijske spretnosti 

 Ocena napredka za 
dolžino očesnega stika s 
sogovornikom 

Ocena napredka za 
ustreznosti glasnosti 
govora 

Ocena napredka 
ustreznosti pri izvedbi 
spretnosti 

Izražanje svojega mnenja 

Pred »Oj Suzi, ali greva probat, kateremu gre bolje igranje te osebe?« 

Po »Suzi, a lahko probava odigrati primer, da vidiva, kdo je boljši?« 

Razlika 0 + 0 

Oblikovanje prošnje za pomoč  

Pred »Učiteljica, ali lahko imam več časa za učenje, ker se nisem vsega naučil?« 

Po »Učiteljica, ali mi lahko daste dodaten test?« 

Razlika 0 + 0 

Podajanje komplimenta 

Pred »Super, odlično ti je šlo, čestitam.« 

Po »Živjo, zelo dobro si se odrezal v vprašanju!« 

Razlika 0 + + 

Soočanje z jezo druge osebe 

Pred »Oprosti, zmotil sem se, napačno sem odgovoril.« 

Po »Oprosti, zmotil sem se, nisem vedel, kaj je odgovor.« 

Razlika + + 0 

Legenda:  
+/++/+++: ocena spretnosti po izvajanju programa je bila za eno/dve/tri ocene na ocenjevalni lestvici 
višja kot pred izvajanjem programa; 
0: med samooceno/oceno odgovora ali izvedbe spretnosti pred in po izvajanju programa ni bilo 
razlik; 
-/--: ocena izvedbe spretnosti po izvajanju programa je bila za eno/dve oceni na ocenjevalni lestvici 
nižja kot pred izvajanjem programa; 
Opomba: Pred = Pred izvajanjem programa; Po = Po izvajanju programa 

 

Največje spremembe je učenec pokazal pri spretnosti podajanje komplimenta, saj je 

učenec spoznal, da je treba povedati, kaj točno je oseba naredila dobro. Čeprav je 

učenec najbolj aktivno sodeloval pri dejavnosti Igra vlog za spretnost izražanje svojega 

mnenja, njegov rezultat lahko kaže, da je učencu koristilo tudi opazovanje sošolcev in 

sošolk pri izvajanju igre vlog za to komunikacijsko spretnost. Pri drugih komunikacijskih 

spretnostih žal učenec ni izkazal napredka. Učenec je pred in po izvajanju programa v 

večini primerov (glej preglednico 8) vzpostavljal očesni stik le za kratek čas, pred, med 

in po govoru. Rezultati tako kažejo, da učenec v dejavnostih učenja komunikacijskih 
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spretnosti ni napredoval v vzpostavljanju očesnega stika. Le za spretnost soočanje z 

jezo druge osebe je namreč učenec po taboru očesni stik vzpostavil ustrezno. Na to je 

lahko vplivala velikost skupine, ki za izvajanje dejavnosti učenja komunikacijskih 

spretnosti ni bila primerna. Glede na to, da se učenec v skupinske dejavnosti večinoma 

ni aktivno vključeval, je bila lahko skupina zanj prevelika in mu ni uspelo aktivno slediti 

tej vrsti dejavnosti. Govor učenca je bil pred taborom pri izvajanju vseh spretnosti 

slišen, vendar tih, po taboru pa je bila glasnost govora prav tako pri izvajanju vseh 

spretnosti ustrezna. Rezultati nakazujejo na napredek učenca z vidika ustreznosti 

glasnosti govora pri izvajanju komunikacijskih spretnosti (glej preglednico 8), možno 

pa je, da je bil tih govor posledica nove situacije in negotovosti ob začetku programa. 

Učenec je bil pri izvajanju iger vlog sicer zadržan, vendar se je v dejavnosti vedno bolj 

vključeval. Dodatne spodbude in možnosti sodelovanja v igrah vlog bi lahko učencu 

omogočile dodatno vajo za vzpostavljanje očesnega stika ter izvajanje spretnosti. 

2.5.2 Učenec B 

− Področje: Poznavanje sebe 

Primerjava prvega in drugega merjenja odgovorov učenca (preglednica 9) pokaže 

napredek na področju poznavanja sebe. Učenec je po taboru izrazil boljše poznavanje 

močnih področij in področij, ki bi jih rad izboljšal (glej 1. in 3. trditev v preglednici 9), 

saj je ob višji oceni na ocenjevalni lestvici podal tudi bolj podrobna odgovora po 

izvajanju programa. Pred izvajanjem programa učenec odgovora na odprti vprašanji ni 

podal. Dejavnosti s teh dveh področij so učencu koristile, saj so bile podprte z 

razgovorom, ponazoritvami, dejavnostjo risanja in deljenjem močnih področij in 

področij težav v skupini. Učenec je z nižjo oceno na ocenjevalni lestvici po izvajanju 

programa (glej preglednico 9) ovrednotil poznavanje šibkih področij. Pred izvajanjem 

programa je naštel šolske predmete, po njem pa je bolj natančno navedel, da mu 

težave pri učenju povzroča to, da potrebuje več časa za premislek. Njegovi odgovori 

lahko kažejo na to, da je bolj podrobno premislil o težavah, s katerimi se srečuje pri 

učenju. Odgovori pa lahko odražajo tudi to, da v šolskem okolju učenci ne pridobijo 

izkušenj, da bi lahko razmišljali o svojem učenju. Učenec ni izrazil večjih sprememb pri 

poznavanju strategij učenja, ki mu lahko pomagajo pri učenju, saj je za trditev (glej 4. 

trditev v preglednici 9), da se zna dobro naučiti šolsko snov, označil nižjo stopnjo 

strinjanja po izvajanju programa. Kljub temu je učenec kot odgovor na pripadajoče 

odprto vprašanje po izvajanju programa strategijo učenja nekoliko bolj podrobno 

opisal. V okviru dejavnosti smo se osredotočili na to, da so učenci razmišljali o lastnem 

učenju in med seboj delili svoja razmišljanja, ne pa na poučevanje konkretnih strategij 

učenja.  
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Preglednica 9 

Rezultati na Vprašalniku za samooceno spretnosti, ki so ključne za razvoj samozagovorništva 

za učence za učenca B na področju Poznavanje sebe 

Samoocena  
učenca za 
posamezno  
trditev P

re
d

 

P
o

 

R
a
z
li
k
a

 Ocena 
odgovora 

P
re

d
 

P
o

 

R
a
z
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k
a

 

1. ZNAM OPISATI, KAJ MI GRE DOBRO 
V ŠOLI, KAJ SE LAHKO DOBRO 
NAUČIM. 

LAHKO 
NAŠTEJEŠ 
NEKAJ 
PRIMEROV? 

/ »Odvisno, 
katera snov.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

3 4 + Vrednost 
odgovora: 

0 3 ++ 

2. VEM, S KAKŠNIMI TEŽAVAMI SE 
SREČUJEM PRI UČENJU. 

LAHKO 
NAŠTEJEŠ 
NEKAJ 
PRIMEROV? 

»Mat, 
Tja.« 

»Včasih rabim 
več časa za 
razmislek.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

4 2 -- Vrednost 
odgovora: 

3 3 0 

3. VEM, KAJ BI RAD IZBOLJŠAL PRI 
UČENJU V ŠOLI IN KAKO TO DOSEČI. 

KAJ TI PRI 
TEM 
POMAGA? 

/ »Miselni 
vzorci, 
učenje.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

3 4 + Vrednost 
odgovora: 

0 3 +++ 

4. ZNAM SE DOBRO NAUČITI ŠOLSKO 
SNOV. 

SNOV SE 
LAHKO 
NAUČIM 
DOBRO, TAKO 
DA ... 

»Se učim, 
miselni 
vzorci ...« 

»Si naredim 
miselni 
vzorec, berem 
iz učbenika.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

5 4 - Vrednost 
odgovora: 

3 3 0 

Legenda:  
Samoocena učenca za posamezno trditev: 
1: ne drži zame; 2: bolj ne, kot ja; 3: ne vem; 4: bolj drži, kot ne; 5: ja, drži zame; 
Ocena odgovora: 
0: Odgovora ni bilo ali pa je učenec odgovoril z »ne vem«; 1: Odgovor ni bil povezan s specifičnim 
vprašanjem; 2: Odgovor je bil povezan z vprašanjem, ni pa bil specifičen; 3: Odgovor je bil 
ustrezen, s specifičnimi podrobnostmi. 
Razlika: 
+/++/+++: samoocena/ocena odgovora po izvajanju programa je bila za eno/dve/tri ocene na 
ocenjevalni lestvici višja kot pred izvajanjem programa; 
0: med samooceno/oceno odgovora ali izvedbe spretnosti pred in po izvajanju programa ni bilo 
razlik; 
-/--: samoocena/ocena odgovora izvajanju programa je bila za eno/dve oceni na ocenjevalni lestvici 
nižja kot pred izvajanjem programa; 
Opomba: Pred = Pred izvajanjem programa; Po = Po izvajanju programa 
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− Področje: Poznavanje virov pomoči in odnos do lastnih učnih rezultatov 

Preglednica 10 

Rezultati na Vprašalniku za samooceno spretnosti, ki so ključne za razvoj samozagovorništva 

za učence za učenca B na področju Poznavanje virov pomoči in odnos do lastnih učnih 

rezultatov 

Samoocena  
učenca za 
posamezno  
trditev P

re
d

 

P
o

 

R
a
z
li
k
a

 Ocena 
odgovora 

P
re

d
 

P
o

 

R
a
z
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k
a

 

1. ČE NE RAZUMEM RAZLAGE ALI 
UČNE SNOVI, VEM, NA KOGA SE 
MORAM OBRNITI PO POMOČ. 

KAJ 
NAREDIŠ? 

»Mama, 
inštruktorica.« 

»Vprašam 
mamo, sestro, 
... za pomoč.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni 
lestvici: 

5 5 0 Vrednost 
odgovora: 

2 3 + 

2. VEM, KAJ MI GRE DOBRO PRI 
UČENJU, IN SEM PONOSEN NA 
SVOJE DOSEŽKE. 

/ / / / 

Samoocena na 
ocenjevalni 
lestvici: 

4 4 0 Vrednost 
odgovora: 

/ / / 

3. ČE NALETIM NA TEŽKE NALOGE 
V ŠOLI, JIH POSKUŠAM REŠITI. 

KAKO SE 
SPOPRIMEŠ Z 
NJIMI? 

/ 
 

»Jih preberem, 
poskušam 
razumeti.« 
 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni 
lestvici: 

3 5 ++ Vrednost 
odgovora: 

0 3 +++ 

4. TEŽAVE, KI JIH IMAM PRI 
UČENJU, ZNAM OPISATI 
UČITELJICI. 

KDAJ BI 
SVOJE 
TEŽAVE 
OPISAL 
UČITELJICI? 

 »Da.« »Kadar ne bi 
razumel snovi.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni 
lestvici: 

4 4 0 Vrednost 
odgovora: 

1 3 ++ 

Legenda:  
Samoocena učenca za posamezno trditev: 
1: ne drži zame; 2: bolj ne, kot ja; 3: ne vem; 4: bolj drži, kot ne; 5: ja, drži zame; 
Ocena odgovora: 
0: Odgovora ni bilo ali pa je učenec odgovoril z »ne vem«; 1: Odgovor ni bil povezan s specifičnim 
vprašanjem; 2: Odgovor je bil povezan z vprašanjem, ni pa bil specifičen; 3: Odgovor je bil 
ustrezen, s specifičnimi podrobnostmi. 
Razlika: 
+/++/+++: samoocena/ocena odgovora po izvajanju programa je bila za eno/dve/tri ocene na 
ocenjevalni lestvici višja kot pred izvajanjem programa; 
0: med samooceno/oceno odgovora ali izvedbe spretnosti pred in po izvajanju programa ni bilo 
razlik; 
-/--: samoocena/ocena odgovora po izvajanju programa je bila za eno/dve oceni na ocenjevalni 
lestvici nižja kot pred izvajanjem programa;  
Opomba: Pred = Pred izvajanjem programa; Po = Po izvajanju programa 

Učenec je po izvedbi programa višje ocenil lastno poznavanje virov pomoči in odnos 

do lastnih učnih rezultatov. Na odprta vprašanja je podal natančne odgovore pri vseh 
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treh postavkah, ki se nanašajo na to področje. Izrazil je večjo gotovost v spoprijemanju 

s težkimi nalogami (glej 3. postavko v preglednici 10), v večji meri se je strinjal s trditvijo 

ter tudi zapisal bolj podroben odgovor na odprto vprašanje, da se s težkimi nalogami 

spoprime tako, da jih prebere, poskuša razumeti. Pri ostalih trditvah je učenec po 

izvajanju programa izrazil enako mero strinjanja na ocenjevalni lestvici, njegovi 

odgovori na odprta vprašanja pa so bili bolj natančni. Odgovori nakazujejo napredek 

na celotnem področju poznavanja virov pomoči in odnosa do lastnih učnih težav. 

Učenec je že pred izvajanjem programa nakazal višje strinjanje s trditvami, dejavnosti 

v programu pa so ga na tem področju še podprle. Tudi za učenca B tako lahko 

priporočamo vključevanje tovrstnih dejavnosti v oblikovanje pomoči in podpore.  

 

− Področje: Odnos do drugih in samozagovorništvo v socialnem okolju 

Učenec je že pred izvajanjem programa izrazil visoke stopnje strinjanja za trditve tega 

področja, po izvajanju programa pa je pri dveh postavkah izbral še višjo vrednost na 

ocenjevalni lestvici (glej preglednico 11). Učenec je podal dva bolj kakovostna 

odgovora, in sicer, da si upa povedati svoje ideje v skupini, ker lahko njegova ideja 

pomaga, ter da se potrudi biti dober prijatelj, tako da je prijazen in pomaga, če prijatelj 

potrebuje pomoč. Rezultati kažejo napredek tudi na tem področju. Učenec je prav tako 

že pred izvajanjem programa izkazal dobro samopodobo na tem področju, ki jo je 

preko dejavnosti okrepil. Učenec je med dejavnostmi dobro sodeloval, prav tako se je 

vključeval v dejavnosti tekom celega počitniškega tabora. Najbolj všeč so mu bile 

dejavnosti, kjer so morali nekaj zgraditi (Moja vas), zelo rad pa je pomagal tudi pri 

pripravi tabornega ognja.  
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Preglednica 11 

Rezultati na Vprašalniku za samooceno spretnosti, ki so ključne za razvoj samozagovorništva 

za učence za učenca B na področju Odnos do drugih in samozagovorništvo v socialnem okolju 

Samoocena  
učenca za 
posamezno  
trditev P

re
d

 

P
o

 

R
a
z
li
k
a

 Ocena 
odgovora 

P
re

d
 

P
o

 

R
a
z
li
k
a

 

1. ZNAM IN SI UPAM POVEDATI SVOJE 
IDEJE, KO DELAM Z VRSTNIKI/CAMI V 
SKUPINI. 

NAPIŠI ŠE, 
ZAKAJ. 

»Da.« »Zato ker 
lahko ideja 
pomaga.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

4 4 0 Vrednost 
odgovora: 

1 3 ++ 

2. V SKUPINI SI UPAM NA GLAS 
POSTAVITI VPRAŠANJE. 

ČE SI OCENIL 
TRDITEV Z 1 
ALI 2, NAPIŠI 
ŠE, ZAKAJ NE. 

/ / / 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

4 5 + Vrednost 
odgovora: 

/ / / 

3. NE PUSTIM, DA ME DRUGI 
ZBADAJO, SE NORČUJEJO IZ MENE. 

NAPIŠI ŠE, 
ZAKAJ. 

»Zato ker 
mi to ni 
všeč.« 

»Ker mi to ni 
všeč.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

5 5 0 Vrednost 
odgovora: 

3 3 0 

4. ZNAM SE POTRUDITI ZA TO, DA 
BOM DOBER PRIJATELJ. 

KAJ NAREDIŠ?  »Sem 
prijazen.« 

»Sem 
prijazen in 
pomagam, če 
potrebuje 
pomoč.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

4 5 + Vrednost 
odgovora: 

2 3 + 

Legenda:  
Samoocena učenca za posamezno trditev: 
1: ne drži zame; 2: bolj ne, kot ja; 3: ne vem; 4: bolj drži, kot ne; 5: ja, drži zame; 
Ocena odgovora 
0: Odgovora ni bilo ali pa je učenec odgovoril z »ne vem«; 1: Odgovor ni bil povezan s specifičnim 
vprašanjem; 2: Odgovor je bil povezan z vprašanjem, ni pa bil specifičen; 3: Odgovor je bil 
ustrezen, s specifičnimi podrobnostmi. 
Razlika: 
+/++/+++: samoocena/ocena odgovora po izvajanju programa je bila za eno/dve/tri ocene na 
ocenjevalni lestvici višja kot pred izvajanjem programa; 
0: med samooceno/oceno odgovora ali izvedbe spretnosti pred in po izvajanju programa ni bilo 
razlik; 
-/--: samoocena/ocena odgovora po izvajanju programa je bila za eno/dve oceni na ocenjevalni 
lestvici nižja kot pred izvajanjem programa;  
Opomba: Pred = Pred izvajanjem programa; Po = Po izvajanju programa 
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− Področje: Komunikacijske spretnosti 

Preglednica 12 

Rezultati Testa vedenjske asertivnosti za učenca B na področju Komunikacijske spretnosti 

 Ocena napredka za dolžino 
očesnega stika s 
sogovornikom 

Ocena napredka za 
ustreznosti glasnosti 
govora 

Ocena napredka 
ustreznosti pri 
izvedbi spretnosti 

Izražanje svojega mnenja 

Pred »Pred tabo sem dvignil roko in tudi jaz hočem imeti to vlogo. Bolj pravično 
bi bilo, da bi jo imel jaz, saj sem dvignil roko pred tabo.« 

Po »Suzi, prosim, pred tabo sem dvignil roko, ali bi lahko tokrat jaz imel to 
vlogo v igri?« 

Razlika +++ + + 

Oblikovanje prošnje za pomoč  

Pred »Učiteljica, ali bi mi lahko posodili kak list ali vaje za tisto, kar ste delali, ker 
mi manjka ta snov?« 

Po »Učiteljica, bi mi lahko dali kak list, ker jaz te snovi ne znam, da bi se je 
lahko bolje naučil?« 

Razlika + 0 0 

Podajanje komplimenta 

Pred »Bravo, dobro ti je šlo (... ne vem).« 

Po »Bravo, to je bilo težko vprašanje, dobro si odgovoril.« 

Razlika ++ + + 

Soočanje z jezo druge osebe 

Pred »Vsak se lahko zmoti in sem samo človek.« 

Po »To bi se lahko tudi tebi zgodilo. To je normalno, da se zmotiš!« 

Razlika 0 0 0 

Legenda:  
+/++/+++: ocena spretnosti po izvajanju programa je bila za eno/dve/tri ocene na ocenjevalni lestvici 
višja kot pred izvajanjem programa; 
0: med samooceno/oceno odgovora ali izvedbe spretnosti pred in po izvajanju programa ni bilo 
razlik; 
-/--: ocena izvedbe spretnosti po izvajanju programa je bila za eno/dve oceni na ocenjevalni lestvici 
nižja kot pred izvajanjem programa; 
Opomba: Pred = Pred izvajanjem programa; Po = Po izvajanju programa 

 

Iz preglednice 12 je razvidno, da je učenec v primerjavi z začetnim merjenjem 

napredoval pri izvajanju spretnosti izražanje svojega mnenja ter podajanje 

komplimenta. Po taboru je bolj uspešno izrazil bistvo svojega sporočila, ko je izrazil 

svoje mnenje. Še vedno pa je manj uspešno vključil v svoje mnenje obliko jaz-stavka. 

Pri podajanju komplimenta je po izvajanju programa podal kompliment tako, da je 
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jasno izpostavil, kaj je oseba naredila dobro. Učenec je med programom aktivno  

sodeloval pri dejavnosti Igre vlog za vadbo vseh spretnosti (izražanje svojega mnenja, 

oblikovanje prošnje za pomoč, podajanje komplimenta ter soočanje z jezo druge 

osebe). Rezultati za dve spretnosti kažejo, da je pridobil nove spretnosti. Rezultati 

lahko kažejo tudi to, da je učenec napredoval pri spretnostih, ki so bile zanj aktualne. 

Učenec pred taborom ni vzpostavil očesnega stika ob izražanju svojega mnenja in 

podajanju komplimenta. Pri oblikovanju prošnje za pomoč in pri soočanju z jezo druge 

osebe je vzpostavil malo očesnega stika s sogovornikom, po izvajanju programa pa se 

je njegovo vzpostavljanje očesnega stika izboljšalo pri vseh merjenih spretnostih 

(najbolj pri izražanju svojega mnenja, delno ustrezno pri oblikovanju prošnje za pomoč 

in malo pri spretnosti soočanje z jezo druge osebe. Čeprav z vidika vzpostavljanja 

očesnega stika ob izvajanju posameznih spretnosti ni bilo velikih razlik po taboru, je 

učenec pokazal spremembe. Pred izvajanjem programa je bila glasnost govora učenca 

ustrezna le pri izvajanju spretnosti oblikovanje prošnje za pomoč in soočanje z jezo. 

Sprememba v ustreznosti glasnosti govora se je pokazala pri izvajanju spretnosti 

izražanje svojega mnenja in podajanje komplimenta. Pred taborom je bila glasnost 

govora učenca tiha, vendar slišna. Glasnost govora učenca je bila po taboru ustrezna 

pri izvajanju vseh spretnosti. Razlike so lahko posledica tudi začetne negotovosti 

oziroma zadržanosti ob prvem stiku. 

2.5.3 Učenec C 

− Področje: Poznavanje sebe 

Na osnovi rezultatov v preglednici 13 je razvidno, da je učenec napredoval na področju 

poznavanje sebe. Učenec je po izvedenem taboru višje ocenil svoje strinjanje glede 

poznavanja svojih težav pri učenju ter kako dobro se zna naučiti šolsko snov in znal je 

bolj natančno podati informacije o sebi v prostih odgovorih. Glede poznavanja svojih 

močnih področij je učenec po izvajanju programa nakazal nižjo stopnjo strinjanja s 

trditvijo, da zna opisati, kaj mu gre dobro. Za pripadajoče odprto vprašanje je učenec 

navedel nekaj več močnih področij z naštevanjem šolskih predmetov. Odgovori učenca 

na odprta vprašanja kažejo, da učencu ni uspelo bolj podrobno opisati svojih močnih 

področij in področij težav. Večina učencev je namreč prihajala iz ene šole, nekaj 

učencev – tudi učenec C, pa z druge. Dejavnosti lahko niso bile primerne za učenca, 

lahko pa je učenec v začetku programa še manj uspešno sledil dejavnostim in 

posledično pridobil manj znanja o sebi. Učenčeve samoocene kljub temu kažejo, da 

učenec bolje pozna težave, s katerimi se srečuje pri učenju, čeprav jih je bolj podrobno 

opisal v odgovoru na odprto vprašanje. Odgovori učenca na zadnji dve odprti vprašanji 

izražajo boljše poznavanje lastnega učenja po izvajanju programa. Dejavnosti s teh 

dveh področij sta bili izvedeni v popoldanskem času prvega dne. Učenec se je takrat 

že spoznal z ostalimi učenci in se tudi v dejavnosti bolj aktivno vključeval.  
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Preglednica 13 

Rezultati na Vprašalniku za samooceno spretnosti, ki so ključne za razvoj samozagovorništva 

za učence za učenca C na področju Poznavanje sebe 

Samoocena  
učenca za 
posamezno  
trditev (1–5) P

re
d

 

P
o

 

R
a
z
li
k
a

 Ocena odgovora 

P
re

d
 

P
o

 

R
a
z
li
k
a

 

1. ZNAM OPISATI, KAJ MI GRE DOBRO V 
ŠOLI, KAJ SE LAHKO DOBRO NAUČIM. 

LAHKO 
NAŠTEJEŠ 
NEKAJ 
PRIMEROV? 

»Športi.« »Špo, Mat, 
Gos.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

5 4 - Vrednost 
odgovora: 

2 3 + 

2. VEM, S KAKŠNIMI TEŽAVAMI SE 
SREČUJEM PRI UČENJU. 

LAHKO 
NAŠTEJEŠ 
NEKAJ 
PRIMEROV? 

»Slj.« »Slj.« / 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

2 4 ++ Vrednost 
odgovora: 

2 2 0 

3. VEM, KJE BI SE RAD IZBOLJŠAL PRI 
UČENJU V ŠOLI IN KAKO TO DOSEČI. 

KAJ TI PRI TEM 
POMAGA? 

/ »Se učim s 
sošolcem.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

5 5 0 Vrednost 
odgovora: 

0 3 +++ 

4. ZNAM SE DOBRO NAUČITI ŠOLSKO 
SNOV. 

SNOV SE LAHKO 
NAUČIM DOBRO, 
TAKO DA ... 

»Slj.« »Da delam 
več d. n.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

3 4 + Vrednost 
odgovora: 

0 3 +++ 

Legenda:  
Samoocena učenca za posamezno trditev: 
1: ne drži zame; 2: bolj ne, kot ja; 3: ne vem; 4: bolj drži, kot ne; 5: ja, drži zame; 
Ocena odgovora: 
0: Odgovora ni bilo ali pa je učenec odgovoril z »ne vem«; 1: Odgovor ni bil povezan s specifičnim 
vprašanjem; 2: Odgovor je bil povezan z vprašanjem, ni pa bil specifičen; 3: Odgovor je bil 
ustrezen, s specifičnimi podrobnostmi. 
Razlika: 
+/++/+++: samoocena/ocena odgovora po izvajanju programa je bila za eno/dve/tri ocene na 
ocenjevalni lestvici višja kot pred izvajanjem programa; 
0: med samooceno/oceno odgovora ali izvedbe spretnosti pred in po izvajanju programa ni bilo 
razlik; 
-/--: samoocena/ocena odgovora po izvajanju programa je bila za eno/dve oceni na ocenjevalni 
lestvici nižja kot pred izvajanjem programa; 
Opomba: Pred = Pred izvajanjem programa; Po = Po izvajanju programa 
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− Področje: Poznavanje virov pomoči in odnos do lastnih učnih rezultatov 

Preglednica 14 

Rezultati na Vprašalniku za samooceno spretnosti, ki so ključne za razvoj samozagovorništva 

za učence za učenca C na področju Poznavanje virov pomoči in odnos do lastnih učnih 

rezultatov 

Samoocena  
učenca za 
posamezno  
trditev  P

re
d

 

P
o

 

R
a
z
li
k
a

 Ocena odgovora 

P
re

d
 

P
o

 

R
a
z
li
k
a

 

1. ČE NE RAZUMEM RAZLAGE ALI 
UČNE SNOVI, VEM, NA KOGA SE 
MORAM OBRNITI PO POMOČ. 

KAJ NAREDIŠ? / »Pokličem 
sošolca.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni 
lestvici: 

1 5 ++++ Vrednost 
odgovora: 

0 3 +++ 

2. VEM, KAJ MI GRE DOBRO PRI 
UČENJU, IN SEM PONOSEN NA SVOJE 
DOSEŽKE. 

/ / / / 

Samoocena na 
ocenjevalni 
lestvici: 

5 4 - / / / / 

3. ČE NALETIM NA TEŽKE NALOGE V 
ŠOLI, JIH POSKUŠAM REŠITI. 
 

KAKO SE 
SPOPRIMEŠ Z 
NJIMI? 

»Dvign-
em 
roko.« 

»Pokličem 
sošolca.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni 
lestvici: 

2 4 ++ Vrednost 
odgovora: 

3 3 0 

4. TEŽAVE, KI JIH IMAM PRI UČENJU, 
ZNAM OPISATI UČITELJICI. 

KDAJ BI SVOJE 
TEŽAVE OPISAL 
UČITELJICI? 

/ »Ko ne bi 
vedel, kaj 
storiti.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni 
lestvici: 

2 3 + Vrednost 
odgovora: 

0 3 +++ 

Legenda:  
Samoocena učenca za posamezno trditev: 
1: ne drži zame; 2: bolj ne, kot ja; 3: ne vem; 4: bolj drži, kot ne; 5: ja, drži zame; 
Ocena odgovora: 
0: Odgovora ni bilo ali pa je učenec odgovoril z »ne vem«; 1: Odgovor ni bil povezan s specifičnim 
vprašanjem; 2: Odgovor je bil povezan z vprašanjem, ni pa bil specifičen; 3: Odgovor je bil 
ustrezen, s specifičnimi podrobnostmi. 
Razlika: 
+/++/+++: samoocena/ocena odgovora po izvajanju programa je bila za eno/dve/tri ocene na 
ocenjevalni lestvici višja kot pred izvajanjem programa; 
0: med samooceno/oceno odgovora ali izvedbe spretnosti pred in po izvajanju programa ni bilo 
razlik; 
-/--: samoocena/ocena odgovora po izvajanju programa je bila za eno/dve oceni na ocenjevalni 
lestvici nižja kot pred izvajanjem programa; 
Opomba: Pred = Pred izvajanjem programa; Po = Po izvajanju programa 

Učenec je pri trditvah s področja poznavanja virov pomoči (preglednica 14) po taboru 

strinjanje ocenil višje. Pred izvajanjem programa je označil nizke stopnje strinjanja pri 

vseh trditvah, razen pri trditvi, da ve, kaj mu gre dobro pri učenju. Po programu pa je 
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pri vseh trditvah, kjer se na začetku ni močno strinjal z njimi, moč strinjanja povečal. 

Pri odgovorih na odprta vprašanja je pri dveh podal bolj natančen odgovor (pred 

programom pri teh dveh vprašanjih ni podal nobenega prostega odgovora). Le pri eni 

trditvi je po programu označil nižje strinjanje kot pred programom, kar bi lahko pripisali 

tudi oblikovanju večje kritičnosti do poznavanja svojega učenja. Njegovi rezultati 

kažejo na napredek na tem področju. Rezultati odražajo veliko razliko med 

samoocenami in nekaterimi odgovori pred izvajanjem programa. To lahko nakazuje na 

to, da učenec ni bil deležen tovrstnih dejavnosti ali pogovorov o vključenih temah. 

Učenec namreč ni vključen v dodatno strokovno pomoč, zato se lahko ponujena 

pomoč osredotoča le na učne dosežke, manj pozornosti pa nameni socialno- 

čustvenim potrebam in strategijam soočanja s težavami.  

− Področje: Odnos do drugih in samozagovorništvo v socialnem okolju 

Preglednica 15 

Rezultati na Vprašalniku za samooceno spretnosti, ki so ključne za razvoj samozagovorništva 

za učence za učenca C na področju Odnos do drugih in samozagovorništvo v socialnem okolju 

Samoocena  
učenca za 
posamezno  
trditev P

re
d

 

P
o

 

R
a
z
li
k
a

 Ocena 
odgovora 

P
re

d
 

P
o

 

R
a
z
li
k
a

 

1. ZNAM IN SI UPAM POVEDATI SVOJE 
IDEJE, KO DELAM Z VRSTNIKI/CAMI V 
SKUPINI. 

NAPIŠI ŠE, 
ZAKAJ. 

»Me ni 
strah.« 

»Zato ker 
imam pravico 
izjaviti.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

5 4 - Vrednost 
odgovora: 

3 3 0 

2. V SKUPINI SI UPAM NA GLAS 
POSTAVITI VPRAŠANJE. 

ČE SI OCENIL 
TRDITEV Z 1 
ALI 2, NAPIŠI 
ŠE, ZAKAJ NE. 

/ / / 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

3 4 + / / / / 

3. NE PUSTIM, DA ME DRUGI ZBADAJO, 
SE NORČUJEJO IZ MENE. 

NAPIŠI ŠE, 
ZAKAJ. 

»Da me 
ne 
zbadajo 
naprej.« 

»Se 
umaknem.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

5 5 0 Vrednost 
odgovora: 

3 3 0 

4. ZNAM SE POTRUDITI ZA TO, DA BOM 
DOBER PRIJATELJ. 

KAJ NAREDIŠ? / »Pomagam.« / 

Samoocena na 
ocenjevalni lestvici: 

2 4 ++ Vrednost 
odgovora: 

0 2 ++ 

Legenda:  
Samoocena učenca za posamezno trditev: 1: ne drži zame; 2: bolj ne, kot ja; 3: ne vem; 4: bolj 
drži, kot ne; 5: ja, drži zame; 
Ocena odgovora: 0: Odgovora ni bilo ali pa je učenec odgovoril z »ne vem«; 1: Odgovor ni bil 
povezan s specifičnim vprašanjem; 2: Odgovor je bil povezan z vprašanjem, ni pa bil specifičen; 3: 
Odgovor je bil ustrezen, s specifičnimi podrobnostmi. 
Razlika: 
+/++/+++: samoocena/ocena odgovora po izvajanju programa je bila za eno/dve/tri ocene na 
ocenjevalni lestvici višja kot pred izvajanjem programa; 
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0: med samooceno/oceno odgovora ali izvedbe spretnosti pred in po izvajanju programa ni bilo 
razlik; 
-/--: samoocena/ocena odgovora po izvajanju programa je bila za eno/dve oceni na ocenjevalni 
lestvici nižja kot pred izvajanjem programa;  
Opomba: Pred = Pred izvajanjem programa; Po = Po izvajanju programa 

Učenec je s svojimi odgovori pokazal nekatere pozitivne spremembe na področju 

odnos do drugih in samozagovorništvo v socialnem okolju (preglednica 15). Največjo 

spremembo v učenčevih odgovorih lahko opazimo pri trditvi o vzdrževanju prijateljstva 

(glej 4. trditev v preglednici 15). Pred izvajanjem programa je menil, da se ne trudi 

preveč za ohranjanje dobrih prijateljskih odnosov in tudi ni podal prostega odgovora, 

ob koncu programa pa je ocenil, da to že v večji meri drži zanj in tudi utemeljil s prostim 

odgovorom. Njegovi odgovori lahko odražajo, da je učenec dobil boljši uvid v lastno 

vedenje. Učenec je prav tako zelo aktivno sodeloval tudi pri dejavnosti Igre vlog – 

oblikovanje komplimenta. Pri vseh ostalih odprtih vprašanjih je podal specifičen 

odgovor tako pred kot po izvajanju programa. Učenec je po izvajanju tabora ovrednotil 

trditvi o postavljanju vprašanja in izražanju svojega mnenja v skupini z enako stopnjo 

strinjanja (glej 1. in 2. trditev v preglednici 15), pred taborom pa je trditev o postavljanju 

vprašanja ovrednotil z nižjo stopnjo strinjanja, trditev o izražanju svojega mnenja pa z 

višjo stopnjo strinjanja. Učenec je v skupinskih dejavnostih sicer aktivno sodeloval. 

Lahko je pridobil več izkušenj s skupinskimi dejavnostmi in je ponovno ovrednotil svoj 

odgovor. Učenec je po izvajanju programa k odprtemu vprašanju, zakaj ne pusti, da 

ga drugi zbadajo, navedel novo strategijo soočanja z jezo druge osebe, »se 

umaknem«. O tej strategiji smo se med počitniškim taborom pogovarjali in učili preko 

igre vlog. Učenec sicer za to postavko ni nakazal sprememb v odgovorih (glej 3. trditev 

v preglednici 15). Njegov odgovor na odprto vprašanje je bil že pred izvajanjem 

programa natančen, trditev pa je učenec ovrednotil z najvišjo stopnjo strinjanja pred in 

po taboru.  

− Področje: Komunikacijske spretnosti 

Rezultati testa vedenjske asertivnosti so pri učencu (Preglednica 16) pokazali le nekaj 

sprememb pri v izvajanju komunikacijskih spretnosti. Učenec je v večini primerov podal 

podoben odgovor na situacijo pred in po izvajanju programa. Za spretnost oblikovanje 

prošnje za pomoč je učenec bolj uspešno oblikoval odziv na situacijo. Po izvajanju 

programa je v odziv vključil bistvo, kaj želi od učiteljice oziroma na kakšen način mu 

lahko učiteljica pomaga. Učenec ni napredoval pri izvajanju korakov treh od štirih 

merjenih spretnosti. Njegovi rezultati so nepričakovani, saj se je učenec aktivno 

vključeval v dejavnosti igre vlog, predvsem za spretnosti izražanje svojega mnenja ter 

podajanje komplimenta. Rezultati so lahko posledica negotovosti v individualni 

situaciji, saj se je veliko bolje odrezal v skupinski. V šolskem okolju namreč ne prejema 

individualne pomoči. Učenec pred izvajanjem programa ni vzpostavljal očesnega stika 

s sogovornikom med govorom. Vzpostavljanje očesnega stika s sogovornikom je 

učenec nekoliko izboljšal pri izvajanju spretnosti oblikovanje prošnje za pomoč. 

Učenec je z vidika ustreznosti govora izboljšal izvajanje spretnosti. Govor učenca je 

bil pri izvajanju spretnosti izražanje svojega mnenja komaj slišen pred taborom, po 
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taboru pa tih, vendar slišen. Pri izvajanju spretnosti oblikovanje prošnje za pomoč in 

podajanje komplimenta je bil govor tih, vendar slišen pred taborom in ustrezen po 

taboru, za zadnjo spretnost pa je bil govor tih, vendar slišen tako pred kot po taboru. 

Učenec je lahko bil zadržan v individualni situaciji, predvsem pred izvajanjem 

programa ob prvem stiku z izvajalko.  

Preglednica 16 

Rezultati Testa vedenjske asertivnosti za učenca C na področju Komunikacijske spretnosti 

 
Ocena napredka za dolžino 
očesnega stika s 
sogovornikom 

Ocena napredka za 
ustreznosti glasnosti 
govora 

Ocena napredka 
ustreznosti pri 
izvedbi spretnosti 

Izražanje svojega mnenja 

Pred »Suzi, ali se lahko zbereš drugo vlogo, ali pa si jo bom jaz.« 

Po »Suzi, pojdi na drugo vlogo ali grem jaz.« 

Razlika 0 + 0 

Oblikovanje prošnje za pomoč  

Pred »Učiteljica, mi lahko pomagate s snovjo?« 

Po »Učiteljica, snovi nisem razumel, lahko razložite?« 

Razlika + + + 

Podajanje komplimenta 

Pred »Bravo, Matic.« 

Po »Bravo, Jan.« 

Razlika 0 + 0 

Soočanje z jezo druge osebe 

Pred »Ti pa drugih stvari ne veš.« 

Po »Ti pa drugih vprašanj nisi znal.« 

Razlika 0 0 0 

Legenda:  
+/++/+++: ocena spretnosti po izvajanju programa je bila za eno/dve/tri ocene na ocenjevalni lestvici 
višja kot pred izvajanjem programa; 
0: med samooceno/oceno odgovora ali izvedbe spretnosti pred in po izvajanju programa ni bilo 
razlik; 
-/--: ocena izvedbe spretnosti po izvajanju programa je bila za eno/dve oceni na ocenjevalni lestvici 
nižja kot pred izvajanjem programa; 
Opomba: Pred = Pred izvajanjem programa; Po = Po izvajanju programa 
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2.5.4 Učenec D 

− Področje: Poznavanje sebe 

Preglednica 17 

Rezultati na Vprašalniku za samooceno spretnosti, ki so ključne za razvoj samozagovorništva 

za učence za učenca D na področju Poznavanje sebe 

Samoocena  
učenca za 
posamezno  
trditev P

re
d

 

P
o

 

R
a
z
li
k
a

 Ocena odgovora 

P
re

d
 

P
o

 

R
a
z
li
k
a

 

1. ZNAM OPISATI, KAJ MI GRE 
DOBRO V ŠOLI, KAJ SE LAHKO 
DOBRO NAUČIM. 

LAHKO NAŠTEJEŠ 
NEKAJ 
PRIMEROV? 

»Angleščina, 
šport, likovni, 
glasba, 
tehnika.« 

»Špo, Tja, 
Gum, 
Lum.« 

 

Samoocena na 
ocenjevalni 
lestvici: 

5 4 - Vrednost odgovora: 3 3 0 

2. VEM, S KAKŠNIMI TEŽAVAMI SE 
SREČUJEM PRI UČENJU. 

LAHKO NAŠTEJEŠ 
NEKAJ 
PRIMEROV? 

»Slovenščina.« »Slj.«  

Samoocena na 
ocenjevalni 
lestvici: 

5 4 - Vrednost odgovora: 2 2 0 

3. VEM, KAJ BI  RAD IZBOLJŠAL 
PRI UČENJU V ŠOLI IN KAKO TO 
DOSEČI. 

KAJ TI PRI TEM 
POMAGA? 

»Slovenščina.« »Pri Slj, 
moram se 
učiti.« 

 

Samoocena na 
ocenjevalni 
lestvici: 

5 4 - Vrednost odgovora: 1 2 + 

4. ZNAM SE DOBRO NAUČITI 
ŠOLSKO SNOV. 

SNOV SE LAHKO 
NAUČIM DOBRO, 
TAKO DA ... 

/ »Se več ur 
učim.« 

 

Samoocena na 
ocenjevalni 
lestvici: 

4 4 0 Vrednost odgovora: 0 2 ++ 

Legenda:  
Samoocena učenca za posamezno trditev: 
1: ne drži zame; 2: bolj ne, kot ja; 3: ne vem; 4: bolj drži, kot ne; 5: ja, drži zame; 
Ocena odgovora: 
0: odgovora ni bilo ali pa je učenec odgovoril z »ne vem«; 1: odgovor ni bil povezan s specifičnim 
vprašanjem; 2: odgovor je bil povezan z vprašanjem, ni pa bil specifičen; 3: odgovor je bil ustrezen, 
s specifičnimi podrobnostmi. 
Razlika: 
+/++/+++: samoocena/ocena odgovora po izvajanju programa je bila za eno/dve/tri ocene na 
ocenjevalni lestvici višja, kot pred izvajanjem programa; 
0: med samooceno/oceno odgovora ali izvedbe spretnosti pred in po izvajanju programa ni bilo 
razlik; 
-/--: samoocena/ocena odgovora po izvajanju programa je bila za eno/dve oceni na ocenjevalni 
lestvici nižja kot pred izvajanjem programa;  
Opomba: Pred = Pred izvajanjem programa; Po = Po izvajanju programa 
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Na področju poznavanja sebe je po izvajanju programa učenec pri vseh trditvah (glej 

preglednico 17) označil nižje stopnje strinjanja, razen pri trditvi, da se zna dobro naučiti 

šolsko snov, kjer med začetnim in končnim samoocenjevanjem ni prišlo do 

spremembe. Učencu bi koristile dodatne dejavnosti s področja poznavanja svojih 

močnih področij ter področij težav, saj je v večini postavk izrazil nižjo stopnjo strinjanja 

s trditvami glede poznavanja sebe. Ob koncu počitniškega tabora je bil učenec tudi 

opazno slabe volje, kar je lahko vplivalo na njegove odgovore. Učenec je sicer za 

odprto vprašanje o strategijah za učenje šolske snovi navedel odgovor po programu, 

medtem ko ga pred izvedbo tabora ni navedel. Njegovi odgovori na odprta vprašanja 

so bili skromni, v njih ni opisal, na kakšen način se uči, katere strategije lahko uporabi. 

Zato bi mu koristilo neposredno poučevanje učnih strategij, ki bi jih lahko uporabil pri 

učenju, ter podpora pri opisovanju lastnih močnih področij in področij težav. Za učenca 

je priporočljiv individualen pogovor, zaradi narave njegove družinske situacije. Prav 

tako je bil učenec med programom odziven na individualne pogovore, bil je odprt in je 

sodeloval. Med skupinskimi dejavnostmi pa je bil nekoliko zadržan.  

 

− Področje: Poznavanje virov pomoči in odnos do lastnih učnih rezultatov 

Na področju poznavanja sebe je učenec pri dveh trditvah po končanem programu 

označil nižjo oceno (koga poiskati za pomoč, če ima težave pri učenju, zavedanje o 

tem, kaj mu gre dobro pri učenju …). Učenec je za trditev glede spretnosti opisovanja 

svojih težav učiteljici (glej 4. trditev v preglednici 18) po programu sicer označil višjo 

stopnjo strinjanja, vendar je v odgovoru na pripadajoče odprto vprašanje »Kdaj bi svoje 

težave opisal učiteljici?« zapisal odgovor »ne znam«. Glede na nasprotovanje 

odgovora in samoocene lahko njegov odgovor razumemo, da je učiteljici pripravljen 

opisati svoje težave, a ne ve, kako bi to storil. Lahko pa učenec ni razumel vprašanja 

oziroma trditve. Za učenca so priporočljive dodatne dejavnosti na področju poznavanja 

virov pomoči v okolju kot tudi poznavanju virov lastnih moči. Učenec je nakazal nižjo 

stopnjo zaupanja v svoje zmožnosti, saj je po programu zapisal, da težkih nalog v šoli 

ne reši. Kot že omenjeno, je na njegove odgovore lahko vplivalo njegovo počutje na 

zadnji dan počitniškega tabora. Pri delu z učencem je priporočljivo oblikovanje 

zaupljivega odnosa, upoštevanje in razumevanje glede nihanja v počutju zaradi 

družinske situacije. Prav tako je pomembno, da preverimo razumevanje učenca med 

potekom dejavnosti in ga postopno spodbudimo k aktivnemu vključevanju pri delu v 

skupini.  
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Preglednica 18 

Rezultati na Vprašalniku za samooceno spretnosti, ki so ključne za razvoj samozagovorništva 

za učence za učenca D na področju Poznavanje virov pomoči in odnos do lastnih učnih 

rezultatov 

Samoocena  
učenca za 
posamezno  
trditev P

re
d

 

P
o

 

R
a
z
li
k
a

 Ocena odgovora 

P
re

d
 

P
o

 

R
a
z
li
k
a

 

1. ČE NE RAZUMEM RAZLAGE ALI 
UČNE SNOVI, VEM, NA KOGA SE 
MORAM OBRNITI PO POMOČ. 

KAJ NAREDIŠ? »Poveš in 
vprašaš 
učiteljice in 
starše.« 

»Povem 
učiteljici.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni 
lestvici: 

5 4 - Vrednost odgovora: 3 3 0 

2. VEM, KAJ MI GRE DOBRO PRI 
UČENJU IN SEM PONOSEN NA 
SVOJE DOSEŽKE. 

/ / / / 

Samoocena na 
ocenjevalni 
lestvici: 

5 3 -- / / / / 

3. ČE NALETIM NA TEŽKE NALOGE 
V ŠOLI, JIH POSKUŠAM REŠITI. 

KAKO SE 
SPOPRIMEŠ Z 
NJIMI? 

»Potrudim se, 
da jih rešim, a 
mi ne uspe 
vedno.« 

»Jih ne 
rešim.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni 
lestvici: 

4 4 0 Vrednost odgovora: 3 2 - 

4. TEŽAVE, KI JIH IMAM PRI 
UČENJU, ZNAM OPISATI 
UČITELJICI. 

KDAJ BI SVOJE 
TEŽAVE OPISAL 
UČITELJICI? 

/ »Ne 
znam«. 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni 
lestvici: 

2 4 ++ Vrednost odgovora: 0 1 + 

Legenda:  
Samoocena učenca za posamezno trditev: 
1: ne drži zame; 2: bolj ne, kot ja; 3: ne vem; 4: bolj drži, kot ne; 5: ja, drži zame; 
Ocena odgovora: 
0: odgovora ni bilo ali pa je učenec odgovoril z »ne vem«; 1: odgovor ni bil povezan s specifičnim 
vprašanjem; 2: odgovor je bil povezan z vprašanjem, ni pa bil specifičen; 3: odgovor je bil ustrezen, 
s specifičnimi podrobnostmi. 
Razlika: 
+/++/+++: samoocena/ocena odgovora po izvajanju programa je bila za eno/dve/tri ocene na 
ocenjevalni lestvici višja kot pred izvajanjem programa; 
0: med samooceno/oceno odgovora ali izvedbe spretnosti pred in po izvajanju programa ni bilo 
razlik; 
-/--: samoocena/ocena odgovora po izvajanju programa je bila za eno/dve oceni na ocenjevalni 
lestvici nižja kot pred izvajanjem programa;  
Opomba: Pred = Pred izvajanjem programa; Po = Po izvajanju programa 
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− Področje: Odnos do drugih in samozagovorništvo v socialnem okolju 

Učenec je za tri trditve (glej 1., 2. in 3. trditev v preglednici 19) s področja odnos do 

drugih in samozagovorništvo v socialnem okolju pred programom označil najvišje 

stopnje strinjanja, po programu pa je za vse tri trditve označil eno stopnjo nižje ocene. 

V odgovorih na pripadajoča odprta vprašanja učenec ni pokazal sprememb. Tudi za 

postavko glede vzdrževanja prijateljstva učenec ni izrazil sprememb. Za učenca bi bil 

tako potreben individualen razgovor za boljši vpogled v učinke programa. Učenec je 

lahko svoj odnos do postavk ponovno ovrednotil med programom, čeprav večina 

njegovih odgovorov kaže na nižjo stopnjo zaupanja v svoje zmožnosti (npr. »ne 

znam«, »jih ne rešim«). Na odgovore je lahko vplivala sprememba njegovega 

razpoloženja, zato je učenca treba dodatno podpreti tudi na tem področju. Učencu bi 

tudi koristila pomoč drugih strokovnih delavcev, ki bi mu pomagali soočati se s stisko 

v družini.  

Preglednica 19 

Rezultati na Vprašalniku za samooceno spretnosti, ki so ključne za razvoj samozagovorništva 

za učence za učenca D na področju Odnos do drugih in samozagovorništvo v socialnem okolju 

Samoocena  
učenca za 
posamezno  
trditev (1–5) P

re
d

 

P
o

 

R
a
z
li
k
a

 Ocena 
odgovora 

P
re

d
 

P
o

 

R
a
z
li
k
a

 

1. ZNAM IN SI UPAM POVEDATI 
IDEJE, KO DELAM Z VRSTNIKI/CAMI 
V SKUPINI. 

NAPIŠI ŠE, 
ZAKAJ. 

»Ja, velikokrat. 
Ker sem 
pogumen in rad 
sodelujem.« 

»Ker sem 
pogumen.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni 
lestvici: 

5 4 - Vrednost 
odgovora: 

3 3 0 

2. V SKUPINI SI UPAM NA GLAS 
POSTAVITI VPRAŠANJE. 

ČE SI OCENIL 
TRDITEV Z 1 
ALI 2, NAPIŠI 
ŠE, ZAKAJ NE. 

»Da, upam, ker 
nimam kaj za 
izgubiti.« 

/ / 

Samoocena na 
ocenjevalni 
lestvici: 

5 4 - Vrednost 
odgovora: 

/ / / 

3. NE PUSTIM, DA ME DRUGI 
ZBADAJO, SE NORČUJEJO IZ MENE. 

NAPIŠI ŠE, 
ZAKAJ. 

Ker sem 
samozavesten.« 

»Skoraj 
nikoli, ker 
mi ni 
všeč.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni 
lestvici: 

5 4 - Vrednost 
odgovora: 

3 3 0 

4. ZNAM SE POTRUDITI ZA TO, DA 
BOM DOBER PRIJATELJ. 

KAJ 
NAREDIŠ? 

»Biti prijazen.« »Boš 
prijazen.« 

/ 

Samoocena na 
ocenjevalni 
lestvici: 

4 4 0 Vrednost 
odgovora: 

2 2 0 

Legenda:  
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Samoocena učenca za posamezno trditev: 
1: ne drži zame; 2: bolj ne, kot ja; 3: ne vem; 4: bolj drži, kot ne; 5: ja, drži zame; 
Ocena odgovora: 
0: odgovora ni bilo ali pa je učenec odgovoril z »ne vem«; 1: odgovor ni bil povezan s specifičnim 
vprašanjem; 2: odgovor je bil povezan z vprašanjem, ni pa bil specifičen; 3: odgovor je bil ustrezen, 
s specifičnimi podrobnostmi. 
Razlika: 
+/++/+++: samoocena/ocena odgovora po izvajanju programa je bila za eno/dve/tri ocene na 
ocenjevalni lestvici višja kot pred izvajanjem programa; 
0: med samooceno/oceno odgovora ali izvedbe spretnosti pred in po izvajanju programa ni bilo 
razlik; 
-/--: samoocena/ocena odgovora izvajanju programa je bila za eno/dve oceni na ocenjevalni lestvici 
nižja kot pred izvajanjem programa; 
Opomba: Pred = Pred izvajanjem programa; Po = Po izvajanju programa 

 

− Področje: Komunikacijske spretnosti 

Preglednica 20 

Rezultati Testa vedenjske asertivnosti za učenca D na področju Komunikacijske spretnosti 

 
Ocena napredka za dolžino 
očesnega stika s 
sogovornikom 

Ocena napredka za 
ustreznosti glasnosti 
govora 

Ocena napredka 
ustreznosti pri 
izvedbi spretnosti 

Izražanje svojega mnenja 

Pred »Igrajva kamen, škarje, papir.« 

Po »Igrajva kamen, škarje, papir«. 

Razlika + 0 0 

Oblikovanje prošnje za pomoč  

Pred »Učiteljica, ali mi lahko, prosim, pošljete to snov, ker me ni bilo.« 

Po 
Učiteljica, jaz sem pri pouku takrat manjkal, ali mi lahko, prosim, pošljete na 
mail ali pa mi skopirate?« 

Razlika 0 0 0 

Podajanje komplimenta 

Pred »Bravo, zelo dobro opravljeno.« 

Po »Bravo!« 

Razlika 0 - 0 

Soočanje z jezo druge osebe 

Pred »Kot da ti bi pa vedel!« 

Po Ja lej, ti pa katerega drugega ne bi vedel!«. 

Razlika 0 0 0 

Legenda:  
+/++/+++: ocena spretnosti po izvajanju programa je bila za eno/dve/tri ocene na ocenjevalni lestvici 
višja kot pred izvajanjem programa; 
0: med samooceno/oceno odgovora ali izvedbe spretnosti pred in po izvajanju programa ni bilo 
razlik; 
-/--: ocena izvedbe spretnosti po izvajanju programa je bila za eno/dve oceni na ocenjevalni lestvici 
nižja kot pred izvajanjem programa; 
Opomba: Pred = Pred izvajanjem programa; Po = Po izvajanju programa 

 

Na področju komunikacijskih spretnosti pri učencu ni prišlo do večjih sprememb glede 

na meritve pred taborom in po njem. Rezultati učenca (glej preglednico 20) kažejo zelo 
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malo sprememb v izvajanju komunikacijskih spretnosti. Podal je podobne odzive pred 

in po programu. Po programu svojih odzivov na različne situacije ni izboljšal. Očesni 

stik je pri vseh spretnostih vzpostavljal ustrezno tako pred kot po taboru, prav tako pa 

je uporabil ustrezno glasnost govora. Učenec je sicer aktivno sodeloval pri dejavnostih 

iger vlog za spretnost izražanje svojega mnenja in podajanje komplimenta. Med 

programom je deloval vedno manj motiviran za izvajanje dejavnosti. Po programu je 

ob reševanju Testa vedenjske asertivnosti deloval manj pripravljen na reševanje. 

Pomanjkanje motivacije oziroma izkazanega napredka bi lahko pripisali spremembi v 

njegovem razpoloženju, lahko pa program zanj ni bil primeren, saj je vključeval veliko 

otrok. Za učenca bi bile primerne manjše skupine in delo v varnem zaupnem okolju. 

2.5.5 Sinteza ugotovitev iz dnevniških zapisov  

Na podlagi analize dnevniških zapisov smo oblikovali štiri področja oz. kategorije in 

izpisali glavne ugotovitve glede izvajanja dejavnosti za spodbujanje spretnosti, ki so 

pomembne za razvijanje samozagovorništva, v okviru počitniškega tabora (primer 

analize je v prilogi 3)  

1. Metode, oblikovanje in izvajanje dejavnosti 

Posebna pozornost je bila namenjena omogočanju možnosti izbire, jasnim in večkrat 

ponovljenim navodilom ter omogočanju dodatne pomoči pri razumevanju navodil. Delo 

v parih se je izkazalo kot učinkovito, vendar šele po nekaj dneh vključevanja tovrstnih 

dejavnosti. Uporaba predlog za branje in pisanje kot manj uspešna za nekatere 

učence, saj so se učenci raje pogovarjali in ustno delili svoje ideje. Kljub temu so 

učenci, ki so se manj aktivno vključevali v skupino, lahko zapisali svoje ideje, kar jim 

je omogočilo določeno stopnjo aktivnosti pri dejavnosti. Izkazalo se je, da je za 

izvajanje dejavnosti v parih ter skupinskih dejavnosti potrebna prisotnost dodatnega 

spremljevalca, ki bi pomagal pri izvedbi. Prav tako se je izkazalo, da je skupina 12 

učencev prevelika za izvajanje tovrstnih dejavnosti. Pri vseh vrstah dejavnosti je bilo 

treba tudi veliko spodbujanja. Kot uspešne so se izkazale aktivne oblike dela, npr. igre 

vlog, skupinskega načrtovanja reševanja problemov in dejavnosti učenja tehnik 

sproščanja, ki so bile umeščene v zadnji dan dejavnosti v majhnih skupinah. Izkazalo 

se je tudi, da so gibalne aktivnosti pred dejavnostmi v majhnih skupinah vplivale na 

boljše sodelovanje in klimo v majhnih skupinah. Učenci so bili po izvajanju gibalnih 

nalog bolj pripravljeni na delo in so bili bolj motivirani. Vsebina dejavnosti je bila za 

večino učencev primerna, vendar je potrebna pazljivost na postopno uvajanje vsebin, 

glede na zrelost učencev in njihovo pripravljenost na vključevanje in deljenje svojih 

izkušenj.  

2. Sodelovanje učencev z učnimi težavami 

Učenci z učnimi težavami so v primerjavi z ostalimi vrstniki na začetku tabora manj 

aktivno sodelovali pri dejavnostih v majhnih skupinah. Pri tem je bila koristna udeležba 
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nekaterih učenk brez učnih težav, ki so pri dejavnostih aktivno sodelovale. Večina 

učencev z učnimi težavami ni želela komentirati dejavnosti na glas. Nekaterih 

dejavnosti niso želeli izvesti in se je pri njih opazil nemir. Treba jih je bilo posebej 

pritegniti in spodbuditi k sodelovanju. Naslednji dan pa so že pokazali večjo 

pripravljenost za sodelovanje in so uspešno izvedli dejavnosti. Pri nekaterih aktivnostih 

so pokazali slabše poznavanje, npr. oseb v svojem okolju. Še vedno so potrebovali 

veliko spodbud, nekateri pa oseb v svojem okolju niso želeli navesti. Tretji in četrti dan 

tabora so učenci sodelovali v največji meri. Izrazili so tudi navdušenje, kako se počutijo 

med dejavnostjo sproščanja, ter izkazovali zanimanje. Prav tako so se pri dejavnostih 

bolj potrudili ter sodelovali pri skupinskem reševanju problema. Do tretjega dneva 

programa so se učenci v skupini že bolj sprostili in so bili bolj motivirani za skupinske 

dejavnosti. Problem, na katerem smo demonstrirali strategijo reševanja problema, so 

učenci izbrali sami, kar je bilo hkrati motivirajoče, je pa tudi pomembno pri poučevanju 

strategij, ki so pomembne za razvoj samozagovorništva. 

3. Sodelovanje učencev z učnimi težavami pri dejavnosti Igre vlog  

Pri dejavnosti Igre vlog učenci z učnimi težavami v začetku niso želeli sodelovati. 

Sodelovali so le učenci brez učnih težav v skupini. V naslednjih dejavnostih oziroma 

dneh pa so se igre vlog udeležili v večji meri. Pomembno je bilo, da so bile situacije 

zanje aktualne, da smo igro večkrat ponovili ter da smo dovolj natančno razložili 

navodila. Kot učinkovito se je izkazalo, če so učenci sami predlagali situacijo. Ob 

večkratnih ponovitvah so bili učenci večinoma sproščeni in so se zabavali.  

4. Medsebojno sodelovanje in poslušanje 

Prve dni so učenci z učnimi težavami manj uspešno sodelovali pri nalogah 

sodelovanja. Treba jih je bilo spodbujati k pravilu, da eden govori, drugi pa ga 

poslušamo. Pravil, ki smo jih z učenci določili skupaj, smo se držali. Dosledno smo 

izvajali športne naloge, ki so jih učenci določili kot neugodne posledice za 

neupoštevanje pravil. Skozi tabor so se učenci pravil vedno bolj držali in se začeli tudi 

med seboj opozarjati nanje. Tudi pri delu v majhnih skupinah so se učenci med seboj 

spodbujali. Vseeno se je med izvajanjem programa kazalo več težav pri medsebojnem 

poslušanju. Učenci so se med taborom večkrat sprli, a smo jim nudili pomoč pri 

reševanju problemov. Predvsem proti koncu tabora pa se je pokazalo, da so si med 

seboj pomagali, se bolj poslušali in spodbujali ter so tudi izven dejavnosti komentirali 

vsebine, o katerih smo se pogovarjali.  
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2.6 POVZETEK IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Na podlagi študija strokovne literature ter na podlagi oblikovanega raziskovalnega 

problema smo si postavili tri raziskovalna vprašanja (RV). Z njimi povezane ugotovitve 

predstavljamo v nadaljevanju. 

RV1: V kolikšni meri lahko s programom izboljšamo področja 

samozagovorništva, kot so poznavanje sebe, poznavanje virov pomoči in odnos 

do lastnih učnih rezultatov in samozagovorništvo v socialnem okolju, pri učencih 

z učnimi težavami, vključenih v program?  

Kljub različnim in včasih nasprotujočim rezultatom lahko povzamemo, da je načrtovani 

program najbolj učinkovit pri razvijanju naslednjih področij: poznavanje virov pomoči in 

odnos do lastnih učnih rezultatov ter poznavanje sebe. Učenci so pri dejavnostih na 

teh dveh področjih imeli možnost razmišljanja o sebi in svojih izkušnjah, pogovora o 

svojih in izkušnjah drugih ter grafičnega ponazarjanja svojih lastnosti. Učence z učnimi 

težavami smo preko različnih dejavnosti opremili s spretnostmi prepoznavanja virov 

pomoči v okolju, postavljanja ciljev in zavedanja lastnih uspehov, predstavljanja sebe, 

svojih interesov in močnih področij pri učenju. Deljenje svojih idej in izkušenj jim je 

pomagalo podkrepiti svoje znanje in zavedanje možnosti, kako si lahko pomagajo pri 

težavah, ki jih imajo zaradi učnih težav, ter so si med seboj delili strategije, ki jim 

pomagajo pri učenju. Ugotavljamo, da sta večji napredek na poznavanju svojih potreb 

na posameznih ocenjevanih področjih izkazala učenca, ki sta v šoli vključena v višje 

stopnje pomoči učencem z učnimi težavami, kar bi lahko pripisali ozaveščanju teh 

področij že v pretekli obravnavi.  

Naše ugotovitve kažejo, da lahko z nekajdnevnim taborom prispevamo k napredku na 

področjih, ki omogočajo bolj sistematičen pristop in pridobivanje ustreznih informacij. 

Dejavnosti, ki so bile oblikovane za razvijanje spretnosti na teh dveh področjih, so od 

učencev zahtevale aktivno sodelovanje – grafični prikaz, uporabo konkretne strategije 

in pogovor z ostalimi učenci v skupini. Med seboj so si delili ideje in tako nadgradili 

lastno razmišljanje. Aktivnosti za delo na teh področjih je bilo lažje načrtovati za večjo 

skupino in tudi za učence, o katerih ima učitelj manj informacij. Napredek pa področju 

poznavanja virov pomoči in odnosa do lastnih učnih rezultatov so pokazali predvsem 

odgovori učencev z učnimi težavami na odprta vprašanja. Tudi avtorja Test in Neale 

(2004), ki sta uporabila podoben pristop »testnih vprašanj« z vrednotenjem kakovosti 

odgovorov na odprta vprašanja, sta ugotovila, da so učenci z učnimi težavami po 

izvajanju programa izkazali boljše poznavanje virov pomoči v okolju. Prav tako so 

avtorji (Wehmeyer idr., 1995) v raziskavi o učinkovitosti programa Čigava je prihodnost 

ugotovili učinke za občutek lastne učinkovitosti. Poznavanje virov pomoči v okolju je 

predvsem pomembno za načrtovanje prehodov med izobraževalnimi ustanovami, 

stopnjami v izobraževanju itn., predvsem pa je zavedanje učencev o virih pomoči 

pomembno pri oblikovanju individualiziranih programov (Jereb, 2011). Pri eni od 

trditev, ki so se nanašale na poznavanje virov lastnih moči, v vprašalnik ni bilo 

vključeno odprto vprašanje, ki bi lahko dalo dodatno informacijo o spremembi oziroma 
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napredku po izvajanju programa. V program bi bilo smiselno vključiti še dejavnosti, s 

katerimi bi se učenci lahko urili predvsem v natančnejšem sporočanju, kaj jim povzroča 

težave in kako to vpliva na učenje oziroma delo v šoli, spretnostih artikuliranja učnih 

težav ali se pogovarjati o ovirah. Te bi jim omogočile napredek na področju poznavanja 

lastnih učnih težav (Mishna in Muskat, 2004; Pocock idr., 2002; Prater idr., 2014).  

Manjši napredek smo zaznali na področjih odnos do drugih in samozagovorništvo v 

socialnem okolju. Odgovori učencev z učnimi težavami namreč niso nakazali 

sprememb po izvajanju programa, čeprav iz dnevniških zapisov opazimo, da so učenci 

skozi program bolj uspešno in aktivno sodelovali v dejavnostih in bolj uspešno 

medsebojno sodelovali. Sodelovanje med učenci je bilo opazno v različnih skupinskih 

nalogah (npr. štafetne igre), pri skupnem reševanju problemov, sodelovanju v 

diskusijah in igrah vlog. Dejavnosti s tega področja so se nanašale na spretnosti 

sodelovanja v skupini ter vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov z vrstniki. Več 

programov (npr. Coelho in Figueira, 2011; Mishna in Muskat, 2004) je nasprotno 

ugotovilo pozitivne učinke oziroma napredek učencev na področjih socialnega 

zavedanja, vodstvenih sposobnosti ter vzpostavljanja in vzdrževanja interakcij z 

drugimi. Avtorji Farmer idr. (2015) so ugotovili omejene učinke programa na spretnosti, 

ki so pomembne za razvoj samozagovorništva, kljub temu pa so učenci z učnimi 

težavami poročali o občutnem napredku. Ocenjujemo, da je potrebno za urjenje teh 

področij daljše časovno obdobje dela z učenci z učnimi težavami, hkrati pa zahtevajo 

večjo individualizacijo glede na potrebe in značilnosti učencev. Hkrati urjenje teh 

področij zahteva oblikovanje zaupnega okolja, česar velikost skupine in časovni okvir 

programa nista omogočala v zadostni meri. Rezultati nam kažejo, da je tovrstne 

spretnosti treba še boj direktno in sistematično poučevati. Dejavnosti za ostali dve 

področji (poznavanje sebe in poznavanje virov pomoči in odnos do lastnih učnih 

rezultatov) so bile v celoti izvedene z direktnim pristopom poučevanja v majhnih 

skupinah, dejavnosti za področje odnos z drugimi in samozagovorništvo v skupini pa 

niso bile usmerjene v strukturirano razvijanje spretnosti, temveč v skupinske 

dejavnosti, kjer je bilo potrebno sodelovanje članov skupine. V petdnevni počitniški 

program so bili vključeni učenci različnih starosti, kar je vplivalo na oblikovanje in 

izvajanje tabora. Učencem z učnimi težavami pa je to hkrati omogočilo tudi več 

priložnosti, da se učijo drug od drugega, se mlajši učijo od starejših, starejši pa 

poskrbijo za mlajše in so jim zgled. Globlji vpogled v rezultate bi lahko sicer pridobili s 

pogovorom s posameznim učencem, kar predstavlja usmeritev za nadaljnje 

raziskovalno delo na tem področju.  

RV2: V kolikšni meri lahko izboljšamo komunikacijske spretnosti učencev z 

učnimi težavami, vključenih v program? 

Program se je izkazal kot deloma učinkovit za razvijanje komunikacijskih spretnosti. 

Učenci z učnimi težavami so izkazali nekatere spremembe pri izvajanju spretnosti po 

izvajanju programa. Prav tako so se učenci z učnimi težavami v dejavnosti iger vlog 

delno aktivno vključili. Avtorja Walker in Test (2011) sta ugotovila povezavo med 

intervencijo samozagovorništva in zmožnostjo učencev z učnimi težavami, da 
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zaprosijo za prilagoditev v situaciji igre vlog. Tudi avtorji Konrad idr. (2008) so ugotovili, 

da tovrstni programi kažejo večje učinke za učenje specifičnih samozagovorniških 

strategij. Čeprav naša raziskava ne more jasno potrditi ugotovitev avtorjev, rezultati 

nakazujejo, da s poučevanjem komunikacijskih spretnosti preko iger vlog lahko 

dosežemo napredek učencev v odzivanju na konkretne izzive, ki zahtevajo 

sporazumevanje z drugimi. Učenci so se naučili nekaterih strategij, na kakšen način 

primerno izraziti svoje mnenje, podati kompliment, oblikovati in izražati prošnje za 

pomoč in se soočiti z jezo druge osebe, pridobljene spretnosti pa so uporabili v 

strukturirani situaciji. Program je bil namenjen širšim področjem, ki so pomembna za 

razvijanje samozagovorništva, ne le razvijanju komunikacijskih spretnosti, kar bi lahko 

pojasnilo manjši izkazan napredek učencev z učnimi težavami. Na počitniškem taboru 

so spretnosti vadili le v okviru enega sklopa dejavnosti v majhnih skupinah. Za 

obvladovanje strategije pa je pomembno, da imajo učenci dovolj priložnosti za vajo in 

utrjevanje korakov strategije. Koristno bi bilo, da bi učenci lahko spretnosti izvedli 

večkrat (Petrovič idr. 2004), tako da bi se program odvijal v daljšem časovnem 

obdobju. V prihodnje bi bilo smiselno preveriti tudi, kako uspešno učenci v programu 

pridobljene spretnosti prenesejo v avtentične situacije v razredu.  

Aktivnosti v okviru programa so učinkovite tudi pri učenju nekaterih neverbalnih 

elementov komunikacije (očesni stik in glasnost govora ob izvajanju komunikacijskih 

spretnosti). Učenci so prek izvajanja dejavnosti postajali bolj suvereni govorci, kar se 

je pokazalo tudi v bolj aktivnem vključevanju v pogovor ter v primernejši glasnosti 

govora (sprva so bili tiho ali pa je bil njihov govor zelo tih, zadržan). Skozi dejavnosti 

so učenci bolje spoznavali ostale udeležence tabora in gradili medsebojne odnose, kar 

je vplivalo tudi na način komunikacije. Lahko zaključimo, da je za spodbujanje 

komunikacijskih spretnosti kot enega od pomembnih elementov uspešnega 

samozagovorništva nujno vzpostavljanje zaupnega okolja in dobrih medsebojnih 

odnosov. Hkrati podobno kot tuji avtorji opažamo, da so nekatere oblike dela za 

vzpostavljanje teh predpogojev in trening komunikacijskih veščin še posebej učinkovite 

(npr. igra vlog). Avtorji Wood idr. (2004) menijo, da igra vlog omogoča vadbo ciljnih 

vedenj, prejemanje verbalnih spodbud in opazovanje pozitivnih modelov. V skupinski 

obliki izvajanja igre vlog namreč lahko ostali učenci v skupini predstavljajo model za 

ustrezne socialne in komunikacijske spretnosti, skupinska dinamika pa omogoča 

različne priložnosti za učenje, ki jih individualna oblika ne omogoča (Nangle, 2010). 

Rezultate oz. napredek učencev pri izvedbi posameznih komunikacijskih aktivnosti 

težko pripišemo le načrtovanemu programu. Na napredek v vzpostavljanju očesnega 

stika in ustreznosti glasnosti govora je namreč lahko vplivalo tudi to, da smo se ob 

koncu izvajanja programa že dobro spoznali. Prvi dan so bili učenci z učnimi težavami 

še zadržani. Na rezultate je lahko vplival tudi sam način zbiranja podatkov. Tovrstno 

ocenjevanje bi lažje opravili z videoposnetki. Sprotno ocenjevanje med izvajanjem se 

je namreč izkazalo za manj natančno in ni omogočalo večkratnega preverjanja. 

Uporabili bi lahko tudi merilnik glasnosti. Tudi Nangle (2010) poudarja, da je v 

skupinski obliki izvajanja iger vlog težko ovrednotiti napredek po programu.  
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Glede na ugotovitve je priporočljivo, da bi se direktno poučevanje komunikacijskih 

spretnosti vključevalo v zagotavljanje pomoči učencem z učnimi težavami. Kljub 

zadržanosti učencev ob začetku izvajanja dejavnosti so se ob ponavljanju in več 

primerih v igranje vlog vključili in bolj aktivno sodelovali. Tudi avtorji Pocock idr. (2002) 

so ugotovili, da so se učenci z izvajanjem programa bolj redno udeleževali srečanj in 

so bili na srečanjih aktivnejši. Tudi avtorji Wood idr. (2004) so opozorili na zadržanost 

učencev med nastopanjem in na pomembnost tega, da je njihovo nastopanje 

prostovoljno. Čeprav so se s takšnimi dejavnostmi morda srečali prvič, sta jih igra in 

sodelovanje motiviralo za aktivno sodelovanje. Menimo, da bi ob večkratnem izvajanju 

tovrstnih dejavnosti lahko učenci pokazali še večji napredek. Za področje 

komunikacijskih spretnosti tabora je tako potreben tudi dodaten premislek o velikosti 

majhnih skupin. To pa lahko predstavlja izziv za organizacijo počitniškega tabora. 

Skupine 12 učencev, ki so bile oblikovane zaradi organizacije počitniškega tabora, so 

se izkazale kot prevelike. Za dejavnosti igre vlog bi učencem koristile manjše skupine, 

kar so izpostavile tudi avtorice Petrovič idr. (2004). Velikost skupine je oteževala 

izvajanje dejavnosti. Ocenjujemo, da je za učinkovitejšo izvedbo načrtovanih 

dejavnosti primernejša skupina 6 oz. 8 učencev. Dodatno pozornost je treba nameniti 

tudi izbiri komunikacijskih spretnosti, ki so primerne oziroma aktualne za vključene 

učence kot tudi primerne za izvajanje v izvenšolskem oziroma počitniškem okolju.  

RV3: Kako in v kolikšni meri lahko z oblikovanim počitniškim programom 

spodbujamo različna področja samozagovorništva pri učencih z učnimi 

težavami, ki so zaključili 5. oziroma 6. razred osnovne šole? 

Rezultati kažejo, da načrtovani program prinaša nekatere pozitivne učinke tudi za 

učence z učnimi težavami. Raziskava je bila usmerjena v pridobivanje vpogleda v 

možnosti, ki jih nudi počitniški program učenja samozagovorništva. Pri oblikovanju 

programa je naša raziskava sledila smernicam, da je treba spretnosti 

samozagovorništva poučevati v določenem zaporedju (Shek in Sun, 2012; Prater idr., 

2014; Pocock idr., 2002, Field idr., 2003; North Carolina University, 2001). Učenci so 

zato najprej spoznavali svoja močna področja, ovire, učne stile in interese, nato pa 

nadaljevali s poznavanjem virov pomoči, poznavanjem odnosa do lastnih učnih 

rezultatov ter razvijanjem nekaterih spretnosti s področja odnosa do drugih, 

samozagovorništva v socialnem okolju ter komunikacijskih spretnosti. Pri oblikovanju 

dejavnosti programa smo sledili modelu avtorjev Test, Fowler, Brewer idr. idr. (2005). 

Po zgledu podobnih programov smo oblikovali program, prilagojen nekaterim 

značilnostim in potrebam učencev z učnimi težavami. Več raziskav (North Carolina 

University, 2001; Yeager, 2017; Test, Fowler, Brewer idr., 2005) je namreč poudarilo 

pomembnost okolja in oblikovanja kurikula za posamezen program. Pri oblikovanju 

programa smo uporabili tudi ček-listo (Ziraldo idr., 2014), s katero smo preverili, ali so 

v program vključeni pomembni vidiki poučevanja oziroma razvijanja 

samozagovorništva pri učencih.  

Med oblike dela, ki so najbolj spodbudile učence z učnimi težavami k aktivnemu 

sodelovanju, lahko umestimo igro vlog in delo v majhnih skupinah.  
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Igra vlog se je izkazala kot aktivnost, ki prispeva k večji aktivnosti učencev, hkrati so 

se učenci pri teh dejavnostih hitreje sprostili. Pred celotno skupino je vsaj enkrat 

sodeloval vsak učenec z učnimi težavami. Sprva so učenci potrebovali več spodbude 

in pomoči, da so igro vlog izpeljali, s ponovitvami pa so jo uspešno izvedli sami. Pri 

učencih smo opazili nekatere spremembe, ki kažejo napredek pri izvajanju nekaterih 

za komunikacijo pomembnih elementov (npr. vzpostavljanje očesnega stika med 

izvajanjem spretnosti, uporaba ustrezne glasnosti govora). Igro vlog lahko umestimo 

kot uspešen pristop za razvijanje socialnih spretnosti, izvajanje treninga asertivnosti in 

poučevanje drugih komunikacijskih spretnosti pri učencih z UT, kar potrjujejo tudi 

ugotovitve drugih avtorjev (McGinnis in Goldstein 1997; Nangle, 2010; Petrovič idr., 

2004). Ob tem poudarjajo, da je smiselno oblikovati heterogene skupine, v katerih 

skupaj sodelujejo učenci z in brez učnih težav (npr. Bierman, 2004, v Košir idr., 2013). 

Slednje smo upoštevali tudi pri načrtovanju našega programa. Najprej so dejavnosti 

igre vlog izvedle vrstnice brez učnih težav. Nato so se vključili tudi drugi. Podobno so 

s predlogi in idejami učenci sodelovali tudi pri reševanju različnih problemov v skupini. 

Na ta način so nekateri spretnejši vrstniki predstavljali zgled za izvedbo aktivnosti, kar 

je učencem z učnimi težavami olajšalo vključevanje v aktivnosti (zlasti pri aktivnostih 

nastopanja itd.). 

Pri načrtovanju dejavnosti je po naših opažanjih smiselno oblikovati manjše skupine 

učencev. Velikost skupin se je izkazala kot dejavnik, ki pomembno vpliva na 

učinkovitost izvedbe programa. Majhne skupine namreč omogočajo, da učenci 

opazujejo drug drugega pri vadbi naučenih spretnosti, lažje si izmenjajo povratne 

informacije o izvedbi in občutkih ob različnih aktivnostih (Wood idr., 2004). Učenci so 

se v majhnih skupinah med seboj spodbujali in pohvalili. Ob dejavnostih je bilo zato 

koristno, da so sodelovali učenci različnih starosti, spola ali ravni obvladovanja 

socialnih spretnosti (Nangle, 2010). Na ta način učenci dobijo uvid v težave in izzive, 

s katerimi se srečujejo drugi učenci, spoznajo, da imajo nekateri podobne težave kot 

oni in postajajo vse bolj občutljivi za potrebe in stiske drugih. Nekateri lahko v okviru 

takšnih skupin prevzamejo tudi vlogo mentorjev, ki nudijo pomoč mlajšim učencem 

oziroma učencem, ki imajo izrazitejše težave. Slednje lahko ugodno vpliva na 

posameznikovo dojemanje sebe, ga dodatno motivira za učno delo in krepi 

vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov med vrstniki. V majhnih skupinah smo ob 

skupinski uporabili tudi oblike dela v paru. Ta oblika je bila za izvajanje zahtevna, saj 

so učenci potrebovali več podpore pri pogovoru. Delo v paru pa je učencem omogočilo 

večjo aktivnost in manjšo izpostavljenost pri deljenju izkušenj ali izvajanju spretnosti. 

Pri tem je pomembno, da imata učenca v paru podobno stopnjo znanja, usvojenosti, 

oziroma primanjkljaja socialnih spretnosti (Nangle, 2010), da lahko sodelujeta v enaki 

meri. Kot koristna bi se zato izkazala pomoč dodatnega spremljevalca v skupini, ki bi 

pomagal pri usmerjanju učencev k sodelovanju ter nudenju pomoči pri delu v parih in 

pri samostojnem delu. Navodila za delo v paru so morala biti enostavna, večkrat jih je 

bilo treba ponoviti ter tudi sproti ponovno opozoriti nanje. Nekateri učenci niso slišali 

dela navodila, čeprav so bila ta jasna, enoznačna in enostavna. Spremljati smo morali, 

kako pari upoštevajo navodila.  
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Na podlagi naših ugotovitev lahko izpostavimo še nekatera druga priporočila za 

načrtovanje aktivnosti na področju samozagovorništva v okviru počitniškega tabora. 

Zelo pomembno je, da se z učenci ob začetku izvajanja programa dogovorimo o 

pravilih dela. Že drugi dan se je opazilo, da so učenci dogovore in pravila ponotranjili, 

saj so se med seboj glede dogovorov opozarjali. Sprva so se obrnili na vodje tabora 

za pomoč, v naslednjih dneh pa jim je spore uspelo rešiti tudi samostojno. Vključevanje 

dejavnosti za razvijanje samozagovorništva med oblike gibalnih ali umetniških 

dejavnosti se je izkazalo kot pomemben dejavnik za potek dejavnosti v malih skupinah. 

Te so pomagale motivirati učence za izvajanje nalog. Kot pomembno se je ob 

oblikovanju počitniškega tabora pokazalo, da v prvih dveh dneh vključimo čim več 

skupinskih in gibalnih dejavnosti, s katerimi se učenci lahko sami zaposlijo med prostim 

časom tudi v naslednjih dneh.  

Raziskava je prispevala nekatera spoznanja tudi na področju merjenja napredka pri 

obvladovanju samozagovorniških spretnosti. Zaradi narave dela in izbranih spretnosti 

je oblikovanje in izvajanje pristopov za spremljanje napredka predstavljalo še poseben 

izziv. Nekateri pristopi so se izkazali bolj učinkoviti kot drugi, ponekod ugotavljamo 

določene pomanjkljivosti. Pristop merjenja napredka s testom vedenjske asertivnosti 

se je izkazal za uporaben pristop merjenja napredka pri izvajanju različnih spretnosti. 

Vseeno bi za boljše razumevanje rezultatov morali test izvesti pri večjem vzorcu 

učencev in vključiti dodatnega ocenjevalca ali tehnološke pripomočke pri zapisovanju 

rezultatov (npr. vključitev dodatnega opazovalca ali video snemanja). Vprašalnik za 

samooceno spretnosti, ki so ključne za razvoj samozagovorništva pri učencih, je 

omogočil določeno stopnjo uvida v napredek in samovrednotenje učencev z učnimi 

težavami. Kljub temu bi za boljše razumevanje koristil dodaten razgovor ali intervju s 

posameznimi učenci ali skupino učencev. Dnevniški zapisi so se izkazali kot koristen 

pristop k beleženju aktivnosti učencev. Zapise bi lahko še bolj podrobno in 

sistematično beležili s pomočjo dodatnega opazovalca v skupini, ki bi beležil vedenje, 

sodelovanje oziroma aktivnost učencev z učnimi težavami (npr. s pomočjo ocenjevalne 

lestvice).  
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3 SKLEP  

Na učni uspeh učencev z učnimi težavami vpliva več dejavnikov, posebej vrste 

posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb, učna motivacija, emocionalno funkcioniranje 

ter socialna vključenost in funkcioniranje. Dejavniki učne uspešnosti se med učenci z 

učnimi težavami razlikujejo in narekujejo različne pristope pomoči in podpore 

(Magajna, Kavkler idr., 2008). Kljub temu je ob zagotavljanju vzgojno-izobraževalnih 

potreb učencev treba sprva zagotoviti tudi pomoč in podporo na socialno-čustvenem 

področju (Kavkler, 2009). Raziskave o značilnostih, ki so učencem z učnimi težavami 

pomagale pri učni uspešnosti ter v življenju (Field idr., 2003; Firth idr., 2013; Lehmann 

idr., 2000; Raskind idr., 2002), so pokazale, da učenci z učnimi težavami potrebujejo 

dodatno podporo na področju samozagovorništva, ki jim bodo omogočile dolgoročnejši 

uspeh pri premagovanju in kompenzaciji učnih težav. 

V raziskavi smo se osredotočili na oblikovanje programa, ki sledi modelu 

samozagovorništva, kot so ga opredelili avtorji Test, Fowler, Brewer idr. (2005). Na 

podlagi analize različnih uspešnih programov za spodbujanje samozagovorništva pri 

učencih z učnimi težavami so opredelili štiri področja samozagovorništva – poznavanje 

sebe, poznavanje virov pomoči in odnos do lastnih učnih rezultatov, komunikacijske 

spretnosti ter samozagovorništvo v socialnem okolju. Ta področja smo po priporočilih 

avtorjev (Shek in Sun, 2012; Prater idr., 2014; Pocock idr., 2002, Field idr., 2003; North 

Carolina University, 2001) vključili v program dejavnosti. V raziskavo smo vključili štiri 

učence, ki so poleg učnih težav izkazovali tudi nekatere težave na vedenjskem in 

čustvenem področju.  

Učenci so pokazali nekatere spremembe na področjih samozagovorništva. Največ 

sprememb so izkazali pri poznavanju sebe ter virov pomoči in v odnosu do lastnih 

učnih rezultatov. Po izvajanju programa so navedli bolj podrobne odgovore o 

poznavanju teh dveh področij in nakazali spremenjen odnos do trditev. Nekatere 

spremembe smo opazili tudi pri izvajanju različnih načrtovanih komunikacijskih 

dejavnosti. Učenci so napredek izkazali pri vzpostavljanju očesnega stika z govorcem 

in uporabi ustrezne glasnosti govora pri izvajanju posameznih dejavnosti (npr. 

izražanje svojega mnenja, oblikovanje prošnje za pomoč, podajanje komplimenta ter 

soočanje z jezo druge osebe). Čeprav rezultati enoznačno ne kažejo na napredek 

učencev, pa vseeno nakazujejo različne pozitivne učinke dejavnosti na posamezne 

učence. Na področju odnosa do drugih in samozagovorništva v socialnem okolju smo 

ugotovili najmanj sprememb, čeprav so učenci med potekom počitniškega tabora 

kazali več sodelovanja in medsebojne pomoči. Rezultate bi lahko pripisali samemu 

načinu merjenja, saj so bila vprašanja usmerjena v odnos učenca do svojih spretnosti. 

Dejavnosti s tega področja so bile hkrati manj strukturirano oblikovane oziroma niso 

bile usmerjene v pridobivanje informacij, temveč v večanje izkušenj na tem področju.  

V raziskavi smo izpostavili pristop igre vlog ter oblikovanja majhnih skupin za razvijanje 

spretnosti. K smernicam avtorjev, ki smo jih izpostavili v raziskovalnem delu (npr. Test, 

Fowler in Wood, 2005; Pocock idr., 2002; Prater idr., 2014), tako dodajamo nekaj 
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priporočil. Majhne skupine naj obsegajo največ 6 ali 8 učencev. Če je mogoče, naj pri 

dejavnostih pomaga spremljevalec oziroma dodatni vodja. Za izvajanje dejavnosti na 

počitniškem taboru je pomembno, da so dejavnosti kombinirane z gibalnimi ali 

umetniškimi aktivnostmi. Igre vlog so za učence motivacijske, vendar je treba učencem 

pustiti čas in možnost, da prostovoljno sodelujejo pri igri. Pri poučevanju korakov 

spretnosti lahko še posebej vadimo vzpostavljanje očesnega stika in uporabo ustrezne 

glasnosti govora, večkrat pa je treba ponoviti pomembne vidike in korake izvajanja 

posamezne spretnosti. 

Kot kazalnike napredka učencev oziroma vključevanja učnih dejavnosti v program 

počitniškega tabora smo upoštevali primerjavo izbir vrednosti na ocenjevalni lestvici, 

oceno izvajanja komunikacijskih strategij ter dnevniške zapise izvajalk programa. Ti so 

nam omogočili način vrednotenja programa in spremljanje napredka za učence. Kljub 

temu nam niso zagotovili poglobljenega vpogleda v napredek oziroma doživljanje 

učencev. Raziskava vsebuje majhen vzorec, kar ne omogoča posploševanja na širšo 

populacijo. Kljub temu pa raziskava prinaša nekatere smernice za strokovno in 

raziskovalno delo v prihodnje. Z raziskavo smo predstavili možen način oblikovanja 

tovrstnih programov s prenosom teoretičnega modela samozagovorništva v praktične 

aktivnosti (Test, Fowler, Brewer idr., 2005). Rezultati, ki nakazujejo tendenco 

sprememb funkcioniranja učencev na posameznih področjih, pa potrjujejo, da tudi s 

krajšimi, nekajdnevnimi intenzivnimi programi pri učencih lahko dosežemo napredek 

na posameznih področjih. Pri tem je posamezna področja samozagovorništva lažje 

uriti kot druga (npr. informiranje učencev o virih pomoči ipd.).   

Za nadaljnje raziskovanje bi predlagali vključitev večjega vzorca ter uporabo fokusne 

skupine učencev, da bi lahko natančneje izrazili svoje doživljanje in omogočili globlje 

razumevanje učinkov programa. Prav tako bi za izvajanje testa vedenjske asertivnosti 

predlagali vključitev dodatnega opazovalca ali video snemanja. Dejanskih učinkov na 

funkcioniranje učencev v šoli po izvedbi programa v raziskavi ne moremo potrditi, zato 

bi nadaljnje raziskovanje veljalo usmeriti na spremljanje učinkov v šolskem in 

domačem okolju. Prav tako je na mestu premislek o širini vključenih dejavnosti. 

Menimo, da bi učenci lahko izkazali še večji napredek za posamezno področje, če bi 

dejavnosti v tednu obsegale le eno področje ali bi se program odvijal dalj časa.  

Pristop vključevanja programa v počitniški tabor se je izkazal kot zahteven z 

organizacijskega vidika, saj so dejavnosti primerne za izvajanje v majhnih skupinah. 

Kljub temu je poučevanje spretnosti samozagovorništva v različnih okoljih učencev z 

učnimi težavami pomembno. Predstavlja lahko dejavnik, ki vpliva na stopnjo 

pripravljenosti za soočanje z ovirami tako v šolskem kot tudi v domačem in delovnem 

okolju v prihodnosti. Avtorji (Test, Fowler, Brewer idr., 2005) poudarjajo, da je treba 

spodbujati posamezne spretnosti že od začetka šolanja, saj je manj učinkovito, če se 

te spretnosti začnejo poučevati šele v obdobju prehajanja v srednjo šolo oziroma v 

odraslost. To narekuje oblikovanje posameznih dejavnosti ali programov za različne 

starostne skupine učencev z učnimi težavami. Raziskava lahko služi kot vodilo ali 

primer pristopanja k zagotavljanju spodbude in podpore na področjih 
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samozagovorništva. Slednje jim namreč lahko omogoči večjo uspešnost v vseh 

starostnih obdobjih in socialnih okoljih.  
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5 PRILOGE 

PRILOGA 1: Vprašalnik za samooceno spretnosti, ki so ključne za razvoj 
samozagovorništva za učence 
Preberi trditve in s številko označi, v kolikšni meri trditve držijo zate. Dobro premisli, 
preden zapišeš oceno. 1 – NE; 2 – BOLJ NE KOT JA; 3 – NE VEM; 4 – BOLJ DRŽI, 
KOT NE; 5 – JA  

 OCENA 

(1/2/3/4/5)  

ZNAM OPISATI, KAJ MI GRE DOBRO V ŠOLI, KAJ SE LAHKO 

DOBRO NAUČIM. 

Lahko našteješ nekaj primerov? 

 

ČE NE RAZUMEM RAZLAGE ALI UČNE SNOVI, VEM, NA KOGA SE 

MORAM OBRNITI PO POMOČ.  

Kaj narediš? 

 

VEM, S KAKŠNIMI TEŽAVAMI SE SREČUJEM PRI UČENJU. 

Lahko našteješ nekaj primerov? 
 

VEM, KJE BI SE RAD/-A IZBOLJŠAL/-A PRI UČENJU V ŠOLI IN 

KAKO TO DOSEČI. 

Kaj ti pri tem pomaga? 

 

ZNAM IN SI UPAM POVEDATI SVOJE IDEJE, KO DELAM Z 

VRSTNIKI/-CAMI V SKUPINI. 

Napiši še, zakaj.  

 

VEM, KAJ MI GRE DOBRO PRI UČENJU IN SEM PONOSEN/-A NA 

SVOJE DOSEŽKE. 
 

ČE NALETIM NA TEŽKE NALOGE V ŠOLI, JIH POSKUŠAM REŠITI. 

Kako se spoprimeš z njimi? 
 

V SKUPINI SI UPAM NA GLAS POSTAVITI VPRAŠANJE. 

Če odgovoriš z NE ali BOLJ NE KOT JA, napiši še, zakaj ne. 
 

TEŽAVE, KI JIH IMAM PRI UČENJU, ZNAM OPISATI UČITELJICI. 

Kdaj bi svoje težave opisal/-a učiteljici? 
 

NE PUSTIM, DA ME DRUGI ZBADAJO, SE NORČUJEJO IZ MENE. 

Zakaj?  
 

ZNAM SE POTRUDITI ZA TO, DA BOM DOBER/-RA PRIJATELJ/-ICA. 

Kaj narediš?  
 

ZNAM SE DOBRO NAUČITI ŠOLSKO SNOV. 

Snov se lahko naučim dobro, tako da ... 
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PRILOGA 2: Test vedenjske asertivnosti 
Navodilo: Povedala bom situacijo, ti pa boš zaigral/-a, kako bi se odzval/-a. Povedala 

bom stavek, ki bi ga rekla oseba v situaciji, ti pa si predstavljaj, da sem jaz ta oseba. 

Pokaži mi, kaj bi rekla tej osebi v taki situaciji, tako da meni poveš in zaigraš 

situacijo. Poskušaj se čim bolj vživeti. Preden zaigraš, kako bi se odzval/-a, si vzemi 

čas za premislek. Ni ti treba hiteti. Najprej poskusiva s primerom.  

 

PRIMER: Si del majhne skupine v naravoslovni učilnici. Tvoja skupina poskuša 

poiskati idejo za projekt, da jo bo predstavila razredu. Ravno začneš razlagati 

svojo idejo, ko te Ana prekine in začne pripovedovati svojo. Kako poveš, da ti ni 

všeč, da te je prekinila? 

(spodbuda: Ana reče, poslušajte mojo idejo!) 

Vaš razred pripravlja igro. Učiteljica deli vloge in sprašuje in za vsako vpraša, ali bi 

se kdo prostovoljno javil. Za eno izmed vlog dvigneš roko, ampak Suzi dvigne roko 

takoj za tabo in si tudi želi vloge. Kako rešita problem? 

(spodbuda: Želim si igrati to vlogo!) 

Manjka ti šolska snov, ki jo moraš znati za test. Kako prosiš učiteljico za pomoč? 

(spodbuda: To pa že morate znati!)  

Nekdo v tvojem razredu zelo dobro odgovori na težko vprašanje, ki ga je postavila 

učiteljica. Kako ga/jo pohvališ? 

(spodbuda: To je bilo pa res težko vprašanje!) 

Stojiš v vrsti za kosilo. Jani pride in se vrine pred tabo. Kako mu poveš, da ti ni 

všeč, da ne upošteva vrste?  

(spodbuda: Pusti mi, da se vrinem pred tabo!) 

Napačno odgovoriš na vprašanje učiteljice v razredu in po uri se tvoj sošolec 

razjezi in reče: Kako pa tega nisi vedel/-a? Kaj mu odgovoriš? 

 

OPAZOVALNA LESTVICA  

Učenec/-ka: 

OČESNI STIK IN GOVOR  

(čas, ko učenec hkrati vzpostavi 

očesni stik in govori). 

Čas (s)  

GLASNOST GOVORA  1: zelo nizka, komaj slišna 

2: govor je slišen, vendar tih  

3 glasna 

4: preglasna 

5: ustrezna  

USTREZNOST IZVEDBE 

SPRETNOSTI 

0: neustrezna izvedba spretnosti 

1: delno ustrezna izvedba spretnosti 

2: ustrezno izvedena spretnosti 

VSEBINA ODGOVORA  Transkripcija  
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PRILOGA 3: Primer dnevniških zapisov in analize dnevniških zapisov 

 Kode 1. reda Kategorije višjega reda 

− Je bila dejavnost ustrezna za učence 

z učnimi težavami? 

Čeprav je bilo koristno prav to, da so bile 

v skupini prisotne učenke brez učnih 

težav, menim, da so bile aktivnosti 

ustrezne za učence z UT, saj so 

aktivnosti uspešno opravili s pomočjo in 

spodbudami. Pri igri vlog so bili učenci 

sproščeni in so se nasmejali, vendar se 

nikoli niso posmehovali eden drugemu. 

 

Uspešno 

sodelovanje  

Potrebna 

dodatna 

podpora 

Sproščenost in 

aktivnost 

Medsebojno 

sodelovanje 

 

Sodelovanje učencev z 

učnimi težavami 

Sodelovanje učencev z 

učnimi težavami 

Sodelovanje učencev z 

učnimi težavami pri 

dejavnostih igre vlog 

Medsebojno sodelovanje in 

poslušanje 

 

− Je večina učencev z učnimi težavami 

sodelovala? 

Učenci so sodelovali pri reševanju 

problema v skupini. Izbrali smo problem 

prepiranja z vrstniki. Učenci so dajali 

predloge in so v večji meri sodelovali. Pri 

krogih mojih odnosov so učenci postajali 

nemirni in sem jim morala večkrat 

posebej povedati, kaj morajo še narediti, 

da dokončajo nalogo. Pri izvajanju igre 

vlog so sodelovali vsi učenci, so pa želeli 

čim bolj na lahko izpeljati igro vlog. 

Uspešno 

sodelovanje – 

reševanje 

problemov 

Zadržanost 

učencev z 

učnimi težavami  

 

Uspešno 

sodelovanje – 

igre vlog 

 

Sodelovanje učencev z 

učnimi težavami 

 

Sodelovanje učencev z 

učnimi težavami 

 

 

Sodelovanje učencev z 

učnimi težavami 

 

− Kakšne učinke oziroma posledice je 

imela dejavnost za učence z učnimi 

težavami? 

Nekateri učenci so imeli težave napisati 

osebe, ki so prisotne v njihovem življenju, 

in kljub individualnemu pogovoru niso 

želeli zapisati več oseb, ki bi jim 

predstavljali podporo. 

Zadržanost 

učencev z 

učnimi težavami 

Sodelovanje učencev z 

učnimi težavami 

 

− Kako so se učenci odzvali na 

dejavnosti, bi izpostavila kakšne 

posebnosti?  

Nekateri učenci so bili manj aktivni pri 

dejavnostih in so potrebovali veliko 

Potrebna 

dodatna podpora 

 

Sodelovanje učencev z 

učnimi težavami pri 

dejavnostih igre vlog 
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spodbude, da so kaj povedali in 

sodelovali. Vseeno sem opazila, da so 

nekateri učenci ta dan več sodelovali, 

več povedali in poslušali druge.  

Učenci so najbolj sodelovali pri aktivnosti 

Naredi to, bilo jim je zanimivo pogovarjati 

se o tem, kako rešujemo probleme s 

prijatelji. Več učencev je v krogih 

odnosov v zadnjo plast pisala 

»sovražnike«, čeprav smo predhodno 

skupaj pojasnili, kdo spada v vsako plast 

krogov in nismo omenili »sovražnikov«. 

Pri primeru za prepričevanje so 

izpostavili, da nikoli ne bi bilo treba 

prepričevati, da gremo v kino, saj tja radi 

gredo. Aktivnost Krogi mojih odnosov je 

bila za najmlajše učence na taboru malce 

težja. Ker so bili v skupini najmlajših tudi 

predšolski otroci, niso razumeli niti 

besede odnos. Najprej jim je bilo to treba 

razložiti, da smo lahko nadaljevali. Ko 

smo to pojasnili, smo aktivnost izpeljali 

brez težav. Opazila sem, da so se učenci 

ponavljali in zapisovali iste ljudi. Zanimivo 

je bilo tudi, da so nekateri v prvi krog 

napisali bog. Najmlajši so se spet 

spraševali, kdo je to. Diskusija je tako 

stekla tudi v tej smeri.  

Medsebojno 

sodelovanje 

Medsebojno 

poslušanje 

Pomembnost 

uvodnih 

motivacijskih 

dejavnosti 

Uspešno 

sodelovanje – 

igre vlog 

Ustreznost – 

primeri 

Ustreznost – 

starost 

 

Medsebojna 

pomoč 

 

Medsebojno sodelovanje in 

poslušanje 

Medsebojno sodelovanje in 

poslušanje 

Metode, oblikovanje in 

izvajanje dejavnosti 

 

Sodelovanje učencev z 

učnimi težavami 

Sodelovanje učencev z 

učnimi težavami pri 

dejavnostih igre vlog 

Sodelovanje učencev z 

učnimi težavami pri 

dejavnostih igre vlog 

Medsebojno sodelovanje in 

poslušanje 

 

 

 

 

− Kako zahtevna je bila dejavnost za 

izvajanje? 

Ponovno je bilo težko ohraniti klimo 

poslušanja in učenja v skupini. 3 

posamezniki so kljub spodbujanju in 

opozarjanju govorili in motili delo 

skupine. 

Medsebojno 

poslušanje 

Vedenje, ki je 

motilo delo 

skupine 

Medsebojno sodelovanje in 

poslušanje 

Sodelovanje učencev z 

učnimi težavami 

 

− So bile tehnike in metode ustrezne za 

to dejavnost? 

Bolj učinkovito je bilo, ko so morali učenci 

sami nekaj narisati. Večina je 

potrebovala dodatno razlago, kaj morajo 

narediti, napisati. 

Potrebna 

dodatna podpora 

 

Metode, oblikovanje in 

izvajanje dejavnosti 
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− Kaj je bilo posebej dobro? 

Polovica skupine je bolj aktivno 

sodelovala pri izvajanju igre vlog. Dobro 

je bilo, da so učenci predstavili igro vlog, 

tako da so vstali pred skupino.  

Uspešno 

sodelovanje – 

igre vlog 

 

Sodelovanje učencev z 

učnimi težavami pri 

dejavnostih igre vlog 

 

− Kaj bi lahko izboljšali?  

Pred aktivnostjo dopoldan je manjkala še 

motivacijska aktivnost, preden smo se 

porazdelili po skupinah. Pri igrah vlog je 

bilo težko ohraniti pozornost skupine in ni 

uspelo izvesti diskusije z vsakim, ki je 

igral. Za igre vlog je tako potrebno, da je 

skupina manjša ter da imajo na voljo 

dovolj časa za pripravo, tako da pri 

vsakem paru preverimo, kaj so pripravili. 

Ker je bila skupina večja, sem tako sproti 

pomagala z idejami za dialog.  

Pomembnost 

uvodnih 

motivacijskih 

dejavnosti 

Potrebna 

dodatna podpora 

– še manjše 

skupine 

Potrebna 

dodatna podpora 

– v paru 

Metode, oblikovanje in 

izvajanje dejavnosti 

 

 

Metode, oblikovanje in 

izvajanje dejavnosti 

 

Metode, oblikovanje in 

izvajanje dejavnosti 

− Kako so se vodje odzvale na 

dejavnosti, bi izpostavila kakšne 

posebnosti?  

Aktivnost na drugem dnevu tabora se mi 

je zdela težje izvedljiva kot prejšnji dan, 

saj je bilo težko ohranjati klimo 

poslušanja in učenja v skupini. Predvsem 

trije učenci so kljub opozorilu govorili in 

motili delo skupine. Delo je bilo zato v 

veliki meri osredotočeno na tehnike 

umirjanja, spodbujanja in ohranjanja 

pozornosti. Spet nekateri drugi so zelo 

dobro sodelovali. Proti koncu aktivnosti je 

delo v skupini potekalo lažje, saj se jim je 

igra, skozi katero so s pantomimo 

prikazali čustva, zdela zanimiva. 

Sodelovalo je več učencev, tudi tisti, ki se 

nikoli niso javili za predstavitev naloge. 

Mislim, da je bila ta popestritev ravno 

pravšnja za zaključek aktivnosti. 

Vedenje, ki je 

motilo delo 

skupine  

Uspešno 

sodelovanje – 

tehnike umirjanja 

Potrebna 

dodatna podpora 

 

Sodelovanje učencev z 

učnimi težavami 

Metode, oblikovanje in 

izvajanje dejavnosti 

 

Sodelovanje učencev z 

učnimi težavami 

 

 

 

 

− Zaključna misel in ideje za naprej 

V drugem dnevu je bilo sicer vzdušje bolj 

sproščeno, vendar so nekateri učenci 

zavračali sodelovanje pri aktivnostih. 

Menim, da so pričakovali, da jim na 

taboru ne bo treba pisati in sedeti pri 

miru. To bi lahko izboljšali tako, da bi 

Medsebojno 

sodelovanje 

Medsebojno 

poslušanje 

 

Medsebojno sodelovanje in 

poslušanje 
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pred vsako aktivnostjo v skupini izvedli 

športno dejavnost, kjer bi se utrudili. Prav 

tako je bila še vedno težava, da je bilo v 

skupini preveliko število učencev. Ta dan 

se je sicer zmanjšalo, en učenec je šel 

domov, enega pa sem prestavila v 

skupino z najmlajšimi, saj je to predlagal 

sam. Pomembno je bilo tudi, da se je 

vedno več učencev vključevalo v pogovor 

in so se med seboj spodbujali, da 

poslušajo, povedo svojo idejo itd. 

 


